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നാം ജിവിക്കുന്നലോകം 

ൃഡ്ഡഡ് സി? 
““ഡെഡ്സാി"", ലോകത്തിലെ ഏററവും താണ പ്രദദശമാണു്. സാധാരണ 

കടലയകളുടേയും സമുദ്രങ്ങളുടേയ്യം നിരപ്പില് നിന്നു് 1300_ലധികം അടി താ 

ഴെയാണു് അതിന്െറ കിടപ്പു. ഇവിടെം ലക്ഷലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പു് 

ഭൂമി പെട്ടന്നു വിണ്ടുകീറി. പില്ക്കാലത്തു” ആ പ്രദദശം *“ഗ്രേററ് റിഫ് 

ററു വാല" എന്നറിയപ്പെട്ട. ഈ താഴ്വരപ്രദേശം ഏഷ്യാമൈനാറില് 

നിന്നു് ആഷ്ര്മിക്കവരെ 4000 മൈല് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. ഈ വിടവു” ഏററ 

വും കൂട്ടതല് സഭേ പിച്ച ജോര്ഡാനും ഇസ്രായേലും ഇടന്തുള്ള പരിശുദ്ധഭൂമി 

യില്, അതിന്െറ ഏററവും കീഴേയുള്ള നിരപ്പ് സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പില് 

നിന്നു് 2600 അടി താഴെയാണ്. യഥാത്ഥത്തില് ““ഡെഡ്സിീ?"” ഒരു 

വലിയ കായലാണ്. ഇസ്രായേലിനേയും ജോര്ഡാനേയും വിഭജിക്കുന്നതു് 

ഈ ഡെഡ് ഡിീയാണു്. 

നൂററാണ്ടുകളുയി കെട്ടിക്കിടന്നു, ഉപ്പും കനവും കൂടിപ്പോയ ഈ വെള്ള 

ത്തില് മത്ധൃങ്ങള്ക്കുപോലും ജിവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാ 

ണു ഇതിനെ “ചാവുകടല് '" എന്നു വിളിക്കുന്നതു”. 

മണ്ണിര 
ണ 

) ൬0൨ ! റ ി $ ര് 
രണ്ടായിരത്തോളം വഗ്ഗങ്ങളില് പ്പെട്ട മണ്ണിരകളണ്ടു'. നമ്മുട നാട്ടിലെ 

നാലിഞ്ചോഉം നികു ം വരുന്ന മണ്ണിരയും, 12 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ആസ്നേ 

ലിയയിലെ ഭിമാകാരനും ഒരേ കുട്ടംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. സ്വരക്ഷ 

ക്കായി പ്രകാശരശ്മി ദള് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്ന മാന്യന്മാരും, ഒന്നര അടി വരെ 

ദൂരത്തേക്ക് പ്പൊള്ളന്ന ക്ഷാരലായിനികള് ചിററിവിട്ടന്ന അക്രമികളും 

എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഈ വലിയ കുടുംബം, 

ഒരു മണ്ണിരഥക് അഞ്ച്യ ജോടി “ഹൃദയ” "ങ്ങളാണുള്ളതു”. ശരീരത്തിലെ 120 

സെഗ്മെന്റൃകളോരോന്നിനേറയും ഓരോ വശത്തുമായി നാരുകള് പോ 
നി ൪3 ി ് ലം 

ലുള്ള എട്ട “ധാലൃകഗ വിതം അവക്കുണ്ടു'. കണ്ണു-ളും വി വികളമില്ലെ 

ങ്കിലും, അവയുടെ തൊലീക്കടിയിലുള്ള ““ഫോട്ടോറിസപ ററാര്" സെല്ലൂ 

കളടെ സഹായത്തോടെ ശബ്ദ”, പ്രകാശം തുടങ്ങിയ എല്ലാററിനേയും സം 

ബന്ധിച്ച ശറിയായ ബോധം അവക്കു ലഭിക്കുന്നു. മണ്ണ്ിരകള്ക്കു് ശ്വാസ 

കോശങ്ങളില്. തൊലിയിലൂടെയാണു” അവ ശ്വസിക്കു ന്നതു്. ഓരോ മണ്ണി 

രയയടേയും ശരീരത്തില് സ്ത്റിപുരുഷടെലംഗിക അവയലത്ങ അരി 

ഇണചേര്ന്നു തന്നെയാണ് അവ വശേവര്ദ്ധനവ്യ നടത്തുന്നതു. മുട്ടകതുട 

ങ്ങിയ കൊക്കൂണുകള് മണ്ണില് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇവില് നിന്നുമാണ് മണ്ണി 

രകള് പുറത്തേക്കു വരുന്നതു്. രണ്ടു മുതല് ആവു വര്ഷക്കാലത്തേക്ക് ഇവ 

ജീവിച്ചിരിക്കും. ഒരേക്കര സ്ഥലത്തു് 1 ,25,000 മണ്ണിരകളുണ്ടാവാം. ഒരു 

വര്ഷംകൊണ്ട് ഇവ വളക്കൂറുള്ള 124 ടണ് മുകള്മണ്ണാണു് ഈ ഒരേക്ക 

റില് നിക്ഷേപിക്കുന്നതു”. 
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ഒരു സാഹസിക സമുദ്രയാത്ര 

൫0 ധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും 

അത്ഥവത്തായൊരു സംരാഭം രണ്ടു 

മാസങ്ങള്ക്കു മുമ്പ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാ 

യി. രണ്ടു് ഇന്ത്യന് യുവാക്കള് ബം 

ഗാള് ഉള്ക്കടലില് കരയില് നിന്ന് 

850 മൈല് വിദുരത്തിലുള്ള ആന്ഡ 

മാന് ദ്വീപു വരെ ഒരു വള്ളത്തില് 

(എന്ജിനും ക്യാബിനും പായയ്ുമില്ലാ 

ത്ത യാനപാത്രത്തില്) അതിസാഫഹ 

സികമായ ഒരു പരൃടനം നടത്തി, കട 

ലിന്െറ മാറിമാറി വരുന്ന ഭാവ 

ങ്ങളെ ദുഡ്ധചിത്തതയോടെ നേരിട്ടു 

കൊണ്ടു് ലഫ്ററനന്റ്റ് ജോളജ്ജ് 

ആല്ബര്ട്ട് ഡ്യൂക്കും പിനാകി രഞ്ജന് 

ചാററര്ജിയും ഒന്നരമാസം കൊണ്ട് 

ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് വിജയകരമായി ചെ 

ന്നെത്തി ഇന്ത്യന് രക്തത്തിലുള്ള സമു 

ദ്രയാന പാരമ്പയ്യത്തെ അതിശയകര 

മാം വണ്ണും തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഒ 

രു പത്രവാത്തയില് കവിഞ്ഞ അത്ഥം 

ഈ പയ്യടനത്തിന് കൊട്ടക്കേണ്ടിയി 

രിക്കുന്നു. 

ഇരുപതടി നിളവ്യം അഞ്ചടി വിതി 

യയമുള്ള ആ ചെറു യാന പാത്രം കല്ല, 

ത്തയിലെ ഗാര്ഡന് റിച്ച് വക്കുഷാ 

പ്പിലുണ്ടാക്കിയതാണു്. 60 ഗ്യാലന് 
വെള്ളവും ഡ്രൈഫുഡും മററാവശ്യസാ 

ധനങ്ങളും അതില് കരുതിയിരുന്നു. 55 

മിനിട്ടു തുഴയുക 5 മിനട്ട വിശ്രമിക്കുക 

എന്ന പരിപാടിയാ യിരുന്ന വക്ക്. 

ബോട്ടിന്െറ പേരു” “അഡ്മിറല് ക 

നോജ് ആംഗ്രേ”. 

കടലിനെറ നേര്ക്ക് നിര്ഭയത പുല 

ത്തുക-ഇതു” അടിസ്ഥാനപരമായ ഒ 

രാവശ്യമാണു”, കടല് വാണിജ്ൃയത്തി 

ലോ മത്സ്യബന്ധനത്തിലോ എന്തെ 

ങ്കിലും പുരോഗതി വേണമെന്നാഗ്രഹി 

ക്കുന്ന നാട്ടിനു”. ഇന്ത്യക്കാര നൂററാ 

ണ്ടുകളായി കടലിനെ വിഗണിച്ചു 

പോന്നു, അല്ലെങ്കില് പേടിച്ചുപോന്നു 

എന്നു പറയുന്നതാവും ശരി. മദ്ധ്യഏ 

ഷ്യയില് നിന്നു വന്നമുസ്സിം മേധാവി 

കളുടെ ചിന്തയില് കടലിനു സ്ഥാനമി 

ല്ലായിരുന്നു. മുസ്സിം ആധിപത്യൃത്തോ 

ടെ ഇന്ത്യന് ജീവിതത്തിനു കടല് നഷ്ട 

പ്പെട്ടു എന്നു് ചരിത്രം പറയുന്നു. അ 

തിനു മുമ്പോ? നമുക്കു് മൂന്നാം നൂററാ 

ണ്ടിലും നാലാം നൂററാണ്ടില്യം ആരം 

ഭിച്ച അതിദിര്ഘവ്യം അഭിമാനകരവൃ 

മായ ഒരു കടല് വാണിജ്യചരിത്രമു 

ണ്ടായിരുന്നു. തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യ, 
പേര്ഷ്യ, ഈസ്റ്റാഫ്രരിക്ക എന്നിവിട 

ങ്ങളുമായി നമ്മള്, യന്ത്രവല് കൃതമല്ലാ 

ത്തതും തടി കൊണ്ടുള്ളതുമായ ബോട്ടു 

കളെ ആശ്രയിച്ച് നിരന്തരമായ സമു 

ദ്രസമ്പക്കവൃയം വാണിജ്യവും പുലത്ധി 

യിരുന്നു. കുക്കിന്േറയോ ഡ്രേക്കിന്േറ 

യോ കൊളംബസ്സിന്േറയോ സാഫ 

സിക പയ്യടനത്തേക്കാള് ഒട്ടം താണ 

്ി 



തരത്തിലുള്ള സാഫസികതയല്ലായിരു 

ന്നു ആ ആദിമ നാവികന്മാര് പ്രദര്ശി 

പ്പിച്ചിരുന്നതു്. ചൈന, സിലോണ്, 

മലയ, അറേബ്യ, മഡഗാസ്തറര്, പേ 

ഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളു മായുണ്ടായിരുന്ന 

വിദേശ വാണിജ്യബന്ധങ്ങള് പന്ത്ര 

ണ്ടാം നൂററാണ്ടു വരെ അരുംഗുരം നില 

നിന്നു. ആ സുധീരമായ നാവിക സം 

രംഭങ്ങള് ഇന്ത്യയെ ഐശ്വയ്യപുണ്്ുമാ 

ക്കയും ചെയ്ത; ഒപ്പം ഇന്ത്യന് സം 

സ്ത്രാരത്തെ വിദൂര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 

വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും. മുസ്സ്ീം മേധാവി 

തൃത്തോടെ അതു” അവസാനിച്ചു. റെ 

യ്ച്ചു൪, മുഡ്ഗല്, തമ്രലിപ്പ തുടങ്ങി 

യ സമുദ്ര തുറമുഖങ്ങള് നിര്ജ്ജീവങ്ങ 

ളായി പരിണമിച്ചു. പതിനഞ്ചാം നൂ 

റരാണ്ടില് വ്യാപാരികളും കടല് കൊ 

ള്ള ക്കാരുമായിരുന്ന പോത്തുഗീസുകാര് 

ഗുഡ്ഫോപ്പ വഴി ഇന്ത്യന് പര്യടനം 

നടത്തി അറേബ്()ന് കടലിനെ അധീ 

നത്തിലാക്കിയതോടെ ഈ രംഗം മുഴ 

വന് പതുക്കെ പാശ്ചാതഃയ നാവികരു 

ടെ പിടിയിലമരുകയാണുണ്ടായതര്. 

കടല് വാണിജ്യവും നാവിക സരേംഭ 

വയം വിണ്ടെട്ടക്കുവാന് ശ്രമിച്ചതു” സ്വാ 

തന്ത്രൃത്തിനു ശേഷമോ അതിനു തൊട്ടു 

മുമ്പോ മാത്രമാണു്. അപ്പ്യോളത്തേക്കു 

നാം എത്ര വൈകിക്കഴിഞ്ഞു! 

കടലുമായി 

ളെല്ലാം 

ആ സാഫസികതന്ത്രു 

ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങ 

സാഹസികമാണു്, ഇന്നും. 

ഇന്ത്യ തയ്യാറാവു 

മോ എന്നതാണു് ഇന്നത്തെ പ്രശ്ശം. 

പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പാരമ്പയ്യത്തി 

ന്െറ ശക്തി നമ്മുടെ അബോധ മന 
സ്റ്റില് ഉണന്നെഴുന്നേല്ലന്നുണ്ടോ എന്ന 

താണ് വെല്ലുവിളി. കൊടുങ്ങല്ല൪ 

തമ്പുരാന് 

നാവികശക്തി കാലാനുസൃതമായ മാറ്റ 

ങ്ങളോടെ ഇന്നും 

ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന 

നിലനിന്നിരുന്നു 

വെങ്കില് ജപ്പാനോ അയര്ലണ്ടോ 

സമുദ്രപയ്യടനരംഗത്തു് ഇന്ത്യയുടെ മു 

മ്പിലാകുമായിരുന്നില്ല ഫ്ലന്നാശിക്കുന്ന 

തില് തെററില്ല. പക്ഷെ ചരിത്രത്തി 

നെറ ഗതിയില് നശിക്കേണ്ടതു നശി 

ചു. ഇനി പുന:സൃഷ്ടിയാണാവശ്യം. 

ഡ്യൃക്കിനേറയും ചാററര്ജിയുടെയും 

പര്യടന സാഹസികത ഒരു ശുക്രനക്ഷ 

ത്രത്തിന്െറ വെളിച്ചമാണ്. ഇന്ത്യന് 

ആത്മവിശ്വാസത്തിനെറ ഒരു വിജും 

ഭണമാണു്. ഇന്നു നാം കപ്പലുണ്ടാക്കു 

ന്നുണ്ട്”. അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു 

ഫ് ളീറവുണ്ടു് നമുക്ക്. 

നീണ്ട കടല്ത്തീരമുളമ നമുക്ക് മററാ 

ഇത്രയധികം 

ക്ഒമില്ലാത്ത പ്രകൃതിദത്തമായ സൌരക 

യ്യങ്ങളു മുണ്ടു്. 
യെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും 

പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 

നമ്മുടെ കമ്മസന്നദ്ധത 

ഈ 

മുന്പറഞ്ഞ 

സാഹസികസംരംഭത്തിന്െറ പ്രാധാ 

ന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്ു്. 

ഭാവി. 

പിനാകി രഞ്ജന് ചാററര്ജി, ഫി 

സിയോളജിയില് ഗവേഷണം നട 

ത്തുന്ന, 22. വയസ്സുള്ളൊരു വിദ്യാത്ഥി 

യാണു. ഡ്യൂക്ക്” ഇന്ത്യന് നേവിയി 

ലെ ഒരു ലഫ്ററനന്റും, 

കടലിനോട്ട് ജ്ന്തക്കു ക. ആഭിമു 

ഖ്യവും ആകര്ഷണവും സ്വാഭാവിക 

മാണ്--പഴക്കമുള്ളതുമാണു”. ഇത്ത 

രം പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും സാഹസ 

അതുകൊണ്ടു്, പ്രത്യാ 

ശക്കു വക നല്ലന്നവയാണെന്നുള്ളതില് 

സരം ഭങ്ങളുംം 

സംശയമില്ല. 



ആററം സയന്സ് 

വസ്യൃക്കളുടെ ഘടനയെത്തു്”? പദാ 

ത്ഥങ്ങള് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ൃങ്ങിനെ ളു 

ഞ്ഭാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ചോക്ക്, തടി, 

കടലാസ്, സ്വണ്ണും, തലമുടി എന്നി 

വ ഏതേതു വസ്തുക്കള് കൊണ്ടാണു 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു”? അവയുടെ നി 

മ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ച അടിസ്ഥാന 

വസ്തരക്കള്ക്കു് പൊതുവായി എനത്തെങ്കി 

ല്മുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് ആ അടിസ്ഥാ 

നവസ്തുക്കളുടെ രൂപമെന്തു”? അവപ 

ദാരത്ഥങ്ങളുടെ ഏററവും സുക്ഷ്തമായ 

ഘടകങ്ങളാണോ അതോ അവയെ 

വീണ്ടും വിഭജിക്കുവാ൯ സാദ്ധ്ൃയമാ 

ണോ? മനുഷ്യനു ചിന്തിക്കാന് കഴി 

വുണ്ടായ നാള് മുതല് ഇമ്മാതിരി ചോ 

ദൃങ്ങള് അവന്െറ മനസ്സിനെ സ്വാ 

ധിനിക്കുകയും ജിജ്ഞാസയുടെ തിരി 

കൊളുത്തുകയ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇരുപ 

താം നൂററാണ്ടിന്െറ തുടക്കത്തോട്ട 

കൂടി മാത്രമാണു് ഈ ചോദ്ങ്ങള് ൧൭ 

ത്തരം കിട്ടുന്നതില് കാര്യമായ എന്തെ 

ങ്കിലും പ്യരോഗതി ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയ 

തു”. ഇന്നും ഈ പ്രഠ്ഠങ്ങള്ക്ക് പുണ്ണു 

മായ ഉത്തരം കണ്ഞടെത്തിയിട്ടില്ല. 

വസ്ത്ക്കളുടെ ഘടനയെപ്പററിയുയള്ളൂ 

ആദ്യത്തെ ആശയത്തിനു രൂപം നല്ലി 

യത് കണങ്ങളെ ക്കൊണ്ടാണ് വസ്തു 

൨൪ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തെന്ന് പറഞ്ഞ 

കണാദ മഹഡഷിയും ഗ്രിക്കു തത്വചിന്ത 

കരായ ലൂസിപ്പസും ഡമോക്രിററസും 

കെ, ആര്, രാജന് 

മററും ആണ്. അണു അഥവാ ആററം 

എന്ന സുക്മയുമായ ഘടകം കൊണ്ടാണു്” 

വസ്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കു ന്നതു” 

എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സിദ്ധാ 

ന്തം. വിഭജിക്കാന് പാടില്ലാത്തതു” എ 

ന്നത്ഥം വരുന്നദ്ദാണാട എന്ന ഗ്രിക്കു 

പദത്തില് നിന്നാണു” ആററം എന്നവാ 

ക്കു് ഉത്ഭവിച്ചതു”. 

വിഭാജ്യമായ അടിസ്ഥാനഘടകമാണ് 

വസ്ക്കളുടെ അ. 

ആററം എന്നതാണു” ഈ സിദ്ധാന്ത 

ത്തിന്െറ സാരം. 

ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാല് ആ 

ക്കളുടെ സ്വഭാവം വൃതൃസ്തമായതു 

കൊണ്ടാണു് വിവിധ വസ്തുക്കള് ഉണ്ടാ 

കുന്നതു” എന്നവര് വിശ്വസിച്ചു. അ 

ണുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തില് മാററം വ 

രത്തിയാല് ഒരു വസ്തു മറെറാന്നാക്കാം 

എന്നവര് കരുതി, താണ തരം ലോ 

പ്ങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സ്വണ്ണുമാക്കി മാ 

ററാം എന്നു വിശ്വസിച്ച ഒരു കൂട്ടം 

ആളുകൃള് മധ്യകാല യുയഗത്തിലുണ്ടായി 

രുന്നു. അവരാണു” “അല്ലെ മിസ്റ്റ,കള്. 

അവരുടെ ശ്രമങ്ങള് ഫലവത്തായി 

ല്ല. പക്ഷേ ഒരു മൂലകത്തെ കൃത്രിമമാ 

യി മറെറാന്നാക്കി മാററാന് ഇന്നു് 

സാദ്ധ്യമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയെ മൂല 

കങ്ങളുടെ രൂപാന്തരികരണം എന്നു പ 

റയുന്നു. 

19 പാം നൂററാണ്ടിന്െറ തുടക്കത്തില് 

രസതന്ത്രജ്ഞനായ ജോണ് ഡാല്ട്ടണ്. 

അണു സിദ്ധാന്തം പൃനരുജ്ജിവിപ്പിച്ചു- 

പദാര്ത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടക 

മായ ആററങ്ങളെ ക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ 
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മൂലകവൃയം ഉണ്ടക്കേപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

തു് എന്നദ്ദേഹം സമര്ത്ഥിച്ചു. വിഭി 

ന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അണുക്കളും വിഭിന്ന 

ങ്ങളായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ഡാല്ട 

ന്െറ അഭിപ്രായം. ഈ സിദ്ധാന്തത്തി 

നു് പല പാകപ്പിഴകളും 

ശേഷം 

ന്തം പല വ്യ്യാഖ്യാനങ്ങള്ക്കും വിധേയ 

ഉണ്ടായിരു 

ന്നു. അതിനു അണുസാിദ്ധധാ 

മായി. അണുക്കളെക്കൊണ്ടാണു മൂല 

കങ്ങള് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കു ന്ന 

തു് എന്നതാണു് ഇന്നത്തെ അംഗികൃത 

സിദ്ധാന്തം. 

ഒരു മൂലകത്തിനെറ സ്വഭാവവിശേ 

ഷങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളന്നതും വീണ്ടും വി 

ആയ ക 

ണികയാണു” അണു എന്ന നിവ്വചന 

ത്തിന് ഇന്നു” മാററം സംഭവിച്ചിട്ട 

ണ്ട്. അണുവിനെ വിണ്ടും ചെറിയ 

എന്നു” 
റുതര്ര ഫോര്ഡ്സ് നടത്തിയ പരിക്ഷ 

ണങ്ങളില് നിന്നു” തെളിഞ്ഞു. ഇന്ന 

ത്തെ അണുവില് പൊതുവ മൂന്നു ക 

ണികകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയാ 

ണ* പ്രോട്ടോണ്, നഴ്ുട്രോണ്, ഇ 

ലക്ട്രോണ്. ഇവയെ മാലിക കണി 

കകള് (നന്ദ ഹദ്ിഠിടട) എ 
ന്ന് പറയുന്നു. അണുവിന്െറ കേന്ദ്ര 

ഭജിക്കാന് പാടില്ലാത്തതും 

ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കാം 

ഭാഗത്തു” ഒരു നൃക്ലസിയസും അതിനു 

ററും ഭൂമണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണു 

കള മാണുള്ളതു്. 

ട്രോണും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാ 

ണ് നൃശക്ലിയസ്്. എല്ലാ മൂലകങ്ങളി 

ലം വച്ചു് ഏററവും ലളിതവും തൂ 

ക്കം കുറഞ്ഞതും ഫൈഡ്രജന് അണുവാ 

പ്രൊട്ടോണും ന്യൂ 

ണു്. ഹൈഡ്രജന് ന്ൃൂക്സിയസില് ഒരു 

പ്രോട്ടോണ് മാത്രമേയുള്ള . നൃട്രോണി 

ല്ല. ഹൈഡ്രജന് അണുവില് നൃഷ്റിയ 

സിനു ചുററും ഒരിലക്ട്രോണ് ഭ്രമണം 

എല്ലാ ചെയ്യുന്നു. മൂലകങ്ങളുടേയും 
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പരമാണുക്കളില് പ്രോട്ടോണിനേറ 
യം ഇലക് ട്രോണിനേറയും എണ്ണം 

തുല്യമായിരിക്കും. 

ഇലക്ട്രോണ്, നൃക്ലിയസ്സിനെ ചൃ 
ററുന്നതു” ചില നിശ്ചിഖ ഭൂമണപഥ 
ങ്ങളിലാണു്. ഇലകീട്രോണും നൃഷ്ണിയ 

സ്സം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പരമാണുവിനെ 

സൌരയുയഥത്തോട്ട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. 
കേന്ദ്ര ഭാഗത്തു് സുയ്യനും അതിനു ചു 

ററും വൃതൃഷസ്സു ഭൂമണപഥങ്ങളില് 

കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങ 
൫൦ ഉള്പ്പെട്ടതാണ് സൌരയൂഥം. അ 

ണവിന്െറ ഘടനയും ഏതാണ്ടിതു 

പോലെയാണ് 

അണുവിനു മൊത്തത്തില് വൈദൃത 

ശക്തിയില്ല. എന്നാല് അതിലെ ക 

ണികകളടെ സ്ഥിതി അതല്ല. പ്രോ 

ട്ടോണ് വൈദ്യുതപരമായി പോസി 

ററിവയം, -- ഇലക്ട്രോണ് നെഗററീ 
൮൭5- ആണു”. രണ്ടിലുമു ള്ള വൈദ്യ 

തശക്തി തുല്യവ,ം വിപരീതവുമാണു”്. 

നൃയട്രോണിനു വൈദ്ൃത ശക്തിയില്ല. 

വൈദ്യതാവേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട 

ത്തോളം ന്യൂട്രോണ് നിഷ്പക്ഷ ക 

ണികയാണു്. വൈദ്യതാവേശമില്ലാ 

ത്ത ന്യൂടോണും അധികാവേശമുള്ള 

പ്രോട്ടോണും ഉള്പ്പെട്ട സൃക്ലിയസ് 

പോസിററിവായിരിക്കും. നൃക്ഗിയസി 

ന്െറ അധികശക്തിയും ഭൂൂമണം ചെ 

യ്യുന്ന ഇലക് ട്രോണുകളുടെ നയൂനശ 

ക്തിയും തൃലൃമാകയാല് അണുവിന് 

മൊത്തത്തില് വൈദ്യത ശക്തിയില്ല. 

ഇലക് ട്രോണിന്െറ 

മിന്െറ കോടാനുകോടിയിലൊരംശം 

മാത്രമാണു്. (ന൩--?. 141 -239ന) 

എന്നോക്കുമ്പോള് അതിന്െറ വലിപ്പ 

്ര്രോ 

ഭാരം ഒരു ഗ്രാ 

ത്തെപ്പററി ഈഹിക്കാമല്ലോ, 



ട്ടോണിന്െറ തുക്കം ഇലക്്ട്രോണി 

ന്െറ ഏതാണ്ടു് 1835 മടങ്ങാണ്. 

ഇതു തന്നെയാണു” ഹൈഡ്രജന് അണു 

വിനേറയും തൂക്കം. 

വും തൂക്കം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജന് അണു 

വിനേക്കാള് 1835 മടങ്ങ് തൂക്കം കുറ 

വാണു ഇലക്ട്രോണിന്. പ്രോട്ടോ 

ണിന്െറയ്യം ന്യൂട്രോണിന്റെയും തൂക്കം 

അതായതു” ഏറ 

ഏതാണ്ടു് സമമാണ്. പ്രോട്ടോണും 

ന്യൂട്രോണും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്” നൃ 

ക്രിയസിലായതിനാല് അണുവിന്െറ 

ഭാരം നൃക്ലിയസ്സ്റില് തന്നെ കേന്ദ്രിക 

രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നു പറയാം. 

വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ അണക്കളി 

ലുള്ള മാലിക കണികകള്ക്കു്”* തമ്മില് 

യാതൊരു വൃത്യാസവുമുണ്ടായിരിക്കുക 

യില്ല. അതായതു” ഫൈഡ്രജനിലും 

കാര്ബണിലും ഇരമ്പിലും സ്വര്ണ്ണ 

ത്തിലുമുള്ള ഇലക് ട്രോണുകള് എല്ലാം 

സമാനങ്ങളായിരിക്കും. 

നൃയോണും 

അതുപോലെ 

പ്രോട്ടോണും. എങ്കില് 

പിന്നെ വിഭിന്ന വസ്തുക്കള് എങ്ങിനെ 

യ്യണ്ടാകുന്നു എന്നു ചോദിക്കാം. നൂ 

റില് പരം മൂലകങ്ങളെ പ്പററി ഇന്നു് 

നമുക്കറിവുണ്ട്. ഒന്നു മറെറാന്നില് 

നിന്നു തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. ഇതിന്നു 

കാരണം നൃഷ്റിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോ 

ണിനേയും നയൃടരോണിനേറയ്ും എണ്ണം 

മാറുന്നതാണ്ട്. അതനുസരിച്ചു് അണു 

വിന്െറ ഘടനയും വസ്തവിനന്െറ സ്വ 

ഭാവവും മാറും. അങ്ങനെ വിവിധ 

മൂലകങ്ങള് രൂപംകൊള്ളുന്നു. രണ്ടു 

ഒരിക്കമൂം 

സമാനങ്ങളാകയില്ലം അവയുടെ മൌ 

മൂലകങ്ങളുടെ അണുക്കള് 

ലിക കണികകള്ക്കു് മാററമില്ലെങ്കി 

ല്യം ഹൈഡ്രജന് നൃക്ഗീയസ്സില് ഒരു 

പ്രോട്ടോണും ഹീലിയം എന്ന വാത 

കത്തിന്െറ നൃൂക്ശി യസ്സ്റില് രണ്ടു പ്രോ 

സ്വര്ണ്ണ 

ത്തില് 79 പ്രോട്ടോണും 118 നൃയൂടോ 

ട്ടോണും രണ്ടു ന്യൂട്രോണും, 

ണും, റേഡിയത്തില് 88 പ്രോട്ടോണും 

138 നൃൃട്രോണും, യുറേ നിയത്തില് 92, 

പ്രോട്ടോണും 140 സ്യൂട്രോണും അട 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇലക്ഴോണും പ്രോ 

ട്ടോണും എണ്ണത്തില് തുല്ൃയമായിരിക്കു 

മെന്നു” മുമ്പ് സുചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. 

നൃൂക്ലസിയസില് നിന്നു്” വളരെ ദു 

രത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ 

സ്ഥാനം. മൂലകത്തിന്െറ രാസഭാതി 

ക സ്വഭാവങ്ങള്ക്കു കാരണം ഇലക് 

ട്രോണുകളാണ്ു്. ഇലക്ഴോണകള് 

പല ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണു് ക്രമീക 

രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു ന്നതു”. അണുഘേടന 

യെപ്പറററി റവുതര്ഫോര്ഡിനു ശേഷം 

പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നൂതനങ്ങളായ 

സിദ്ധാന്തങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു്. 

ആ പ്രക്രിയ ഇന്നും 

മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നു കണികകള് 

ക്ക് പുറമേ പോസിട്രോണ്, ന്യ്ൂടി 

നോ മെസോൺ, എന്നിങ്ങന പല 

തുടരുകയാണു. 

മൌലിക കണികകളേയും കണ്ടെത്തി. 

ഞാനുപദേ ശിക്കാനാശിക്കുന്നു_അലസജീവിതത്തിനന്െറ 

വേദാന്തമല്ല, പിന്നെയോ, ആയാസപ്പ൪ണ്ണമായ ജീവി 
തത്തിനെറ തത്വശാസ്ത്രം! 

_തിയോഡോര് റൃസ് വെല്ററ് 



അറിയുക 

അറിവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക 

കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പത്തു ചോദ്യങ്ങം താഴെ ചേര്ക്കുന്നു. മാരോ 
ചോദ്ൃത്തിനും താഴെ നന്നാലു” ഉത്തരങ്ങംം വീതവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അ 
വയില് ശരിയേതെന്നു” കണ്ടുപിടിക്കുക. ശരിയുത്തരങ്ങംക്കു” 2-ാം പേജ് 
നോക്കുക] 
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1. കേരളത്തിലെ ഏററവ്യം നിളം കൂടിയ നദി? 

ഒ. പെരിയാര്, [. ഭാരതപ്പുഴ, ൦. പമ്പാനദി, റ. ചാലിയാര്. 

2. കേരളത്തിലെ ഏററവ്യം വലിയ കായത്? 
ഒ. അഷ്ടമുടിക്കായല്, 0. കായംകുളം കായല്, 0, വേമ്പനാട്ടു കായല്, 

റ്. വേളിക്കായല്. 

ട്, കേരളത്തിലെ കടലോരത്തിന്െറ നീളം (സുമാര)? 

ഒ. 900 മൈല്, ൧. 500 മൈല്, €. 450 മൈല്, റ. 200 മൈല്. 

ക. കേരളത്തിലെ കാട്ടകളിലില്ലാത്ത മുഗം? 

ഒ. ആന, 0. പുലി, റ. സിംഹം, റ. കാട്ടുപോത്തു'. 

9, അറബിക്കടലില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കടല് സസ്യം? 

ഒ. സാര്ഗഥാസൊ, ൧. ലൈംഗ്രാസ്, , ഗിനിപ്പല്ല”ം 0. അടക്കാ 

മണിയന്. 

6. കേരളത്തില് നിന്നു കിട്ടന്ന തോറിയമടങ്ങിയ ധാതു? 

ഒ. മോണസൈററ്, 6. ചൈനക്കളിമണ്ണ്, ൨. മസ്കവൈറവ് 

0. ലൈംഷെല്, 

7. കേരളത്തില് ആളെണ്ണിനോക്കിയാല് കൃഷിചെയുന്ന 

ഭൂമി? 
ഒ. 0 ഏക്കര്, 0 സെന്റ്, ൨.2"! സെന്റ്, റ. 1.6 ഏക്കര്. 

8. കേരളത്തിലധികം നെല്ലല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതു”? 

ഒ. കുട്ടനാട്ട്, ൧. പാലക്കാട്ട്” ജില്പ. ൨. വയനാട്, 0. നാഞ്ചനാട്ട് 

9. ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന നാളികേരത്തിന്െറ എത്ര ശത 

മാനം കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നു (സുമാര)? 

ഒ. 40% 0. 80 %: 0. 60% 0. 10%: 
10 ജലസേചന പദ്ധതികളില് പാലക്കാട്ട 

ജില്പയിലല്ലാത്തതു”? 

ദു. മലയ്യഴ, ലാ. ഗായത്രി, .. മംഗലം, റ. പിച്ചി. 



; 0)ക൯സ് വിതയ്ക്കുന്നു; ജനങ്ങഥം 

കൊയ്യുന്നു.” ഏന്നു പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ 

റഷ്യന് രസതന്ത്രജ്ഞനായ മെന്ഡ 

ലോവ്” ആണ്ട” മൂലകങ്ങളുടെ ആവര് 

ത്ത (പിര്യോഡിക്ക്) നിയമം കണ്ടുപി 

മിച്ചതു”ം ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്െറ 

ശതാബ്ദി 1009 മാര്ച്ചില് ആഘോഷി 

ക്കുകയുണ്ടായി. ആധ്യനിക കെമിസ്ര്ര്രീ 

യുടെ ഗതി മാററിയ സംഭവ മാണത്”: 

1904 ഫെബ്രവരി 

൫-ന്നു സൈബീരിയയില് ജനിച്ചു. 

ടൊബോംസ് കില്, അച്ലൃ൯ ഒരഭ്ധ്യാ 

മെന്ഡല്യവ് 

പകനായിരുന്നു. പക്ഷെ, മെന്ഡല്്യേ 

വ” ജനിച്ച കൊപ്പം അദ്ദേഹം അന്ധ 

നായിത്തീന്൯. പിന്നീട്ട കുട്ടികളെ. വ 

കര്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതു” അമ്മയാണ്ട്'. 

അവര് ഗ്ലാസുകൊണ്ടു പലതരം സ്ത്ൂക്കു 

ണ്ടാക്കുന്ന പണി പഠിച്ചു. മെന്ഡ 

ലോൃവിന്നു കുട്ടീക്കാലത്തുതന്നെ സ് 

ഫടിക ധര ്നാാ പരിചയ 

വും ലങ്ധിച്ചും ടൊബോഠംസ് കിലെ സ്ത്ര 

കില്ച്ചേര്ന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ അവി 

ടത്തെ ചില അഭ്ധ്യാപക൪ര വളര്ത്തി 
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ക്കൊണ്ടുവന്നു. മെന്ഡല്്യേവ് ഏപ്പ്യോ 

ടം പറയാവണ്ടു”: “ഞാന് പലരോട്ടം 

അന്വേഷിച്ചുതില് നിന്നൊരു കാര്യം 

വ്യക്തമായി; ജീവിതത്തിലവരുടെ 

വഴി തെളിയിച്ചതു സ്തൃക്കിലെ ഒന്നൊ 

രണ്ടൊ അഭ്ധ്യാപകരാണു'.” 

മെന് ഡലോവിന്െറ ജീവിതകഥ മറ്റൊ 

190) ജനു 
വരി 2()-ന്നാണ്ട് കയ്യില് പേനയും പി 

ടിച്ചുകൊണ്ടു” ഫൃദ്രോഗബാധിതനായ 

മെന്ഡല്ല്യേവ് മരിച്ചതു”. 

രവസരത്തില് പറയാം. 

അദ്ദേഹം 1900-ല് കണ്ടുപിടിച്ച ആ 

വര്ത്ത നിയമത്തെപ്പററിയാണു നമു 

ക്കിവിടെ ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതു”. ഛഏ 

ന്താണീ നിയമം ? 

പ്രകൃതിയിലെന്തിനും നിയമമുണ്ടു.തോ 

ന്നിയപോലെയങ്ങു നടക്കുകയല്പ. അ 

ടക്കം ചിട്ടയുമണ്ടു്. ചിലപ്പ്ോോം ലെ 

ഒളപ്പ്യൊക്കവും ഭൂകമ്പവും മറവം ഉണ്ടാകു 

ന്നതുപോലും പ്രകൃതിയുടെ സമതുലനം 

നിലനിത്തുവാനാണു്. മൃലകങ്ങംക്കു 

മുണ്ടോ നിയമം? 

മെന്ഡലലവ് പീറേറഴ”സ് ബര്ഗ് 

സര്വകലാശാലയില് കെമിസ്ര്ര്റി പഠി 

പ്രിക്കാന് തുടങ്ങിയ കാലത്തു (1905) 

അതത്രുയൊന്നും വളരന്നിതുന്നില്പ. (04 

മൂലകങ്ങളെ പ്പററിയേ അന്നറിവുണ്ടാ 

യിരുന്നുമ്ളൂ. പൃതിയ മൂലകങ്ങളെ അ 

ന്വേഷിക്കുകയായില്ന്നു ഗവേഷക 

ന്മാര്. പലപ്പ്യോടും കണ്ടുപിടിത്തം വെ 

൨൦, ചാന്സി'ന്െറ ഫലമായില്ന്നു. 

ഒന്നന്വേഷിച്ചു മറെറാന്നു കണ്ടെത്തിയ 

അനുഭവങ്ങളുണ്ടു”. ഏങ്കിലും അവരുടെ 

നിതാന്ത പരിശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കാ 

തെ വയ്യ. 

ഓരോ റിന്; ഓരോ തരം ത്തററ 

ങ്ങളാണുടള്ളതെന്നം ഈ തആററങ്ങളുടെ 
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തുക്കവ്യാ വാലന്സിയും 

മാണെന്നും 

രുന്നു. 

വൃത്യസ്ഥങ്ങ 

അന്നുമ്ളുവര്ക്കുറിയാമായി 

മെന്ഡലല്യേവിനു തോന്നി, ഈ 

വൃത്യാസങ്ങളു ണ്ടെങ്കിലും ടെ 

തആററങ്ങറം തമ്മിലെന്തെങ്കിലും സാദ്ദ 

ശൃ മുണ്ടാവ ല്ലെ ഏന്ന”. സയന്സിനു 

വസ്ത്തകഠാംമാത്രം കീട്ടിയാല്പ്പ്ോോരാ-_ 

ഒരു പ്പാനുമുണ്ടാവണം 

സ്സിലാക്കി. 

യ്യോജിച്കില്പ. എല്പാം വൃതൃസ്തങ്ങളാ 

ഴി 
ണ്ണ ി 

ഏന്നദ്ദേഹം മന 

മറവ പലരും ഇതിനോടു 

ഓരോന്നിനേയും അപഗ്രഥനം 

ചെയ്തു പഠിക്കണം ഏന്നവര് പാഞ്ഞ. 

മെന്ഡലല്വാകട്ടെ, എന്തിനും അട്ട 

ക്കും ചിട്ടയും വ്ൃവ്യസ്ഥയും ഉണ്ടാവാതി 

അദ്ദേഹം” 

കെമിസ്്റരിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങം 

എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. രാസമൂലകങ്ങറം 

രിക്കില്ലെന്നും വാദിച്ച. 

തമ്മിലുള്ളൂ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തനു വ്യ 

കുതമായി. മൂലകങ്ങളുടെ 

(ഓപ്ടിക്കല്) ഗുണങ്ങഴം വൈദ്യത 

(ഇലക്ട്രിക്കല്) ഗുണങ്ങംം, 

(മാഗ്നററിക്) ഗുണങ്ങംം ഏന്നിവ 

പ്രകാശ 

കാന്ത 

യില് കണ്ട സാദ്ുശ്യങ്ങറം അദ്ദേഹത്തെ 

ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഗ്രാഫ്ൈറവം വൈരക്ക 

ല്പം, മഞ്ഞയും ചുവപ്പുമായ ഫോസ് ഫ 

സ്സ ഓ 'ജനും ഒരസാണും തമ്മിലു 

മള ബന്ധങ്ങം അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തി 

പ്പിചു 
ത്ൃല്ക്കലി (ക്ഷാര) ലോഹങ്ങളെ അ 

ദ്ദേഹം 

പൊട്ടാസ്യം, ൨ബ്ഡിയം, സീസിയം. 

ഇവയുടെയെലപ്പാം രാസഗുണങ്ങറം അ 

നു രൂപങ്ങളാണു”. ഏല്പാററിനേറയും വാ 

ലന്സി (1) ആണു”. വെള്ളവും ഓക്സി 

ജനമായി തീവ്രമായി പ്രതി പ്രവര് 

ത്തിക്കുന്നവയാണെല്പം--അതി നാ ല് 

പ്രകൃതിയില് ക്രടിച്ചേന്ന നിലയിലേ 

പരിശോധിച്ചു: ലിത്തിയം. 

കിട്ടു. അവ ശക്തിയേറിയ റ്ൈഡ്ധോ 

ഡ്ര്രൈഡുകളായിത്തിരുന്നു. 



ഫ് ചി 

അല്ലെങ്കില് ഹാല 

ജനുകളെ എട്ടക്കാം: 

ഫ്ളോറി, ക്ലോറി 
ന്, ബ്ര്യോമിന്, അ 
യഡിന് ഏല്പാം അ 

ഗേഹ മുൂലകങ്ങളാ 
ണു. മറവള്ള മൂല 
കങ്ങളുമായി വേഗം 

ചേരുന്നതിനാലൊ 

ററക്കു ഇവയ്യെ കാ 

ണാനില്ല. വ്റൈ 

ഡ്രജനുമായിച്ചേര് 

ന്നാല് ഓയ്റ്രീ ജനി 

പ്പാത്ത അമുമുണ്ടാകു 

ന്നു. ഇവ ദായ്റ്യിജ 

നു'മയി നോതാട്ടു ക്ര 

ടിച്ചേരില്പ. ഏന്നാ 

ല് ഹാലജന്െറ മാ 

ഴ്ര്രൈഡുക€ം വെകൂകൂ 

വുമായിച്ചേരന്നാല്, 
അമുങ്ങള്ാണുണ്ടാവു 

ക, 

ഇങ്ങനെ സദൃശ മൂ 

ലകങ്ങളെ മാത്ര 
മല്ല,യാതൊരുസാ 

ദൃശ്യവും പ്രത്യക്ഷ 
ത്തില് തോന്നാത്ത 

വയെ പററിയും 

അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. 

തആററം ഭാരത്തിന്ന 

നുസരിച്ച് മൂലക 

ങ്ങളെ അദ്ദേഹംപ 
ട്ടിക തിരിച്ചെഴുതി. 

നോക്കിയ പ്പോള് 

൭ 

ഷ്ട ഷ് . 

7. തി 

ഹ് യി 

കര് ര്ച്് 

] ക 7 

ഴു 

294 
ക്; ത്തു ലു മും 1 ി ഥ് 4 4.4 

ലു മു മും ഗി ച് ക ത 7 ശ്. 
(ഗാ, 7 ൧൬% ൧൦-൧൧ 

നൻ 
് പ റ ടി റ) 2൧.൨. ക് 

ന് ക്ഗ്ക്ഗ്ഥ് 
ഥ് ഗ്നു 

) വ ലര 7 

77 ക 
77 ലി റു 
1 ല് 

കിം ല് 
7; ടെ ഥ്, 

പ രി 
ലി വ ് ശ് ഗുഗിള് 70 2 

൧/൭ പത്, ക നഗ 20 09 പ ക്വു ി ഫിലി 
ര്ഡ്യം 4.49 ൧.൧0 ക. ട് 

പനി 510 ൧൧. രംഗം ശം 
. 

ച്് (22-4൧ ശംഗ്ഗ 7 ക. 

൦ 9 മ. 4൪. ഷം 

൪ മുമ് 27 2.൧ 4.2൦ 

ന് റ നി 
മെന്ഡല്േവു” സ്വന്തം കൈയ്പടയില് 

രചിച്ച ആവത്തപട്ടിക 

കണ്ടതു”, മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണം ഓരോ 64 മൂലകങ്ങളെ അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റില് പട്ടികയിലും മാറി വരുന്നുണ്ടെന്നു മാ പെടുത്തി. ഏററവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ത്രമല്ല--അവ രരമമനുസമിച്ചു്” ഓരോ ഫഡ്രരജ നാണദ്യം. ഹീലിയം അന്നു ഹുണമുള്ളവയായി വരുന്നു. ഈ ൧ുണ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നിട്ട് ബെ ങ്ങളിലുക്ളൂ പ്രവത്തനമാണദ്ദേഹം ക റിലിയം. പിന്നിട്ട് ബോവേണ്, കാര് ണ്ടപിടിച്ചതു്. ബന്, നൈട്രജന്, ഓക്സിജന്, ഗ്ന്റോ 
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.ി൯-- ഇവയുടെ ലോഹഥഗുണങ്ങള് 

ക്രമമാനി കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. 

പിന്നത്തെ വരിയിലെ ആദ മുലകം 

ഇതി൭ന്റ രാസ 

ഗുണം ലിത്തിയത്ത'നു സാദുശമാണു്. 

പിന്നിടുള്ള മാഗ് നീഷ്ൃത്തിന്ന് ബെ 

റീലിയത്തിന്െറ ഗുണം തന്നെ ആവ 

പിന്നിടാണ് അല്ലമിനി 

ഫോസ്ഫറസ്, 

ഷ്കസ്റോ 

റിന് ഫ് ളോറിന്നു സദുശമാണു്. പി 

ന്നിട്ടമുള പൊട്ടാസ്യം, മു൯വരിയിലെ 

ലിത്തിയം, സോഡിയം എന്നിവയു 

മായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണട്. 

സോഡിയമാണു്്. 

ത്തിക്കു അ, 

യം, സിലിക്ക൯ം 

സള്ഫര്, ഷഗ്ലോറിന് എന്നിവ. 

മെന്ഡലിപിഃന്റ ആവദിഠപ്പട്ടികയു 

ടെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം തന്നെ രച്ചി 

ച്ചത് ഇവിടെ ചേ തിട്ടുണ്ടു്. കുത്ത 
നെ ഒരേ വരാിയിലുമ്മു മുലകങ്ങളെ 

“കുട്ടംബത്തില്'" പെട്ടവരെന്നു 

പറയുന്നു. (ഗ്രുപ്പ്) 

ഒരേ 

ന്യൂടനും കെപ്ളുരും ഡാര്വിനും മാര് 

ക്സും പോലെ മെന്ഡല്േവയം സ 

യന്സിമന്റ വയലില് വിതച്ച വിത്തു 

കള് ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിംലെ യുവജ 

നങ്ങളാണു കൊയ്ത്കേട്ടക്കുന്നതു”്! രസ 

തന്ത്രജ്ഞക്കു ഒരു ധ്രുവനക്ഷത്രമാണു 

ആവത്ത നിയമം. 

ദേശിയ പുഷ”പങ്ങം 

രാജു 40 

ഫ്രാന് സ് 

ഇററലി 

ഇംഗ്ലണ്ട് 
ഇറാന് 

ഹോളണ്ട് 

സ്റസെയിന്ല് 

ജമ്മനി 

ഡന്മമാക്കു? 

സ്വിററ് ൩൪ലണ്ടു 

വെയില്സ് 

ഇന്ത്യാ 

ഈജിപ്ത് 

ആസ്റ്രേലിയാ 

ഗ്രീസ് 

അമേരിക്ക 

കി 

4 

; 

ലില്ലി 

ലില്ലി 

റോസ് 

റോസ് 

ടുലീ്പ' 
റെഡ് കോരനേഷന് 

കോണ് ഫ്ളവ൪ 

ഫോര്൪ഗറവ് മീനോട്ടു് 

ക്രിസാന്തിമം 

ഡഫോഡില്സ് 

താമര 

താമര 

ശഗോംഡന് വധൈററല് 

ലാൌറല് 

ശഗോ€ംഡന്റാഡ് 



കാററുനിറച്ച ടയ൪ 

൬ിംത്തികക്കൂടി ഓട്ടന്ന മിക്കവാറും 

എല്ലാ വാഹനങ്ങള്ക്കും 

ച്ചു ടയറുകളാണല്ലോ ചക്രങ്ങളായി 

ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടന്നതുത്. 1897-ലാ 

ടയര് ആദയമായി ഉപ 

യോഗിച്ചത്ത്. അതിനു മുമ്പ്, മരചൂു 

കരങ്ങളും, മ്പ ചക്രങ്ങളും, കുട്ടിയ 

ളള റബ്ബര് കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങളു മാണു് 

എല്ലാ തരം വാഹനങ്ങള്ക്കും ഉപ 

യോഗിക്കടപ്പട്ടിരുന്നതെന്നത് കേള്ക്കു 

കാററു നിറ 

ണു് ഇത്തരം 

മ്പോള് ഇന്നു നമുക്ക് അത്ഭുതം തോ 

ന്നും. കാററു നിറച്ചു ടയറുകള് ആദ്യ 

മായി കണ്ടുപിടിച്ചുപയോഗിച്ച ജോ 

ണ് ബോയ്ഡ് ഡണ്ലപ്പ് ഒരു വെ 

റുറിനറി സര്ജ്ജനായിരുന്നു എന്നതു് 

അതില്ം ആശ്ചയ്യകരമായി തോന്നും. 

1887-ലെ ഗ്രിക്ഷ്മകാലത്തു” ഒരു സാ 

യാഹ്നത്തില് ഡോ; ഡണ്ലപ്പ്പിനെറ 

പത്തു വയസ്സായ മകന് ഓടിക്കിതച്ചു 

കൊണ്ട് അച്തന്െറ അട്ടത്തു വന്നു് 

പിറേറ ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന 

ഒരു പന്തയത്തെപ്പററി പറഞ്ഞു-അ 

യാളം കൂട്ടുകാരും കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു 

ട്രൈസിക്കിള് (മുന്നു ചക്രമുള്ള സൈ 

ക്കിശ) പന്തയം. “പക്ഷെ, അച്ഛാട്രൈ 

സിക്കിളിന്നു്* വല്ലാത്ത ചാട്ടം" ആ 

ബാലന് ഡണ്ലപ്പ്റിന്െറ മുമ്പില് പ്ര 

ഏം അച്ചുത൯ 

ശ്ൂമവതരിപ്പിച്ചു. വല്ലാത്ത ബമ്പിങ് 

കൂടാതെ ടഭൈസിക്കിളോടിക്കാ൯ എ 

ന്തെങ്കിലും ഉപായം കണ്ടു പിടിക്കാമെ 

ന്ന് ഡണ്ലപ്പറ് മകനെ സമാധാനി 

പ്പിച്ചു. അന്നു മുഴുവനും ആ വെറ്ററി 

നറി ഡോകൃരുടെ ചിന്ത ബമ്പിങ്ങ് 

കുറഞ്ഞ സൈക്കിളിനെ പററിയായി 

രുന്നു. എങ്ങിനെയാണിതു” സാധിക്കു 

ക? ആലോചനാമഗ്നനായി തോട്ട 

ത്തില് പൃകവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ 

യാദൃശ്ചികമായി തോട്ടം നനഷന്ത്കാനുപ 

യോഗിക്കുന്ന റബ്ബര് കുഴല് (105൭) 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ കണ്ണില് പെട്ടു. 

ട്രൈസിക്കിളിന്െറ ചാട്ടം കുറയ്ക്കാന് 

റബ്ബര് ഹോസില് കാററു നിറച്ച് ച 

ക്രങ്ങള്ക്കു ചുററും വെക്കാമെന്ന ആ 

ശയം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മനസ്സില് കൂ 
ടെ മിന്നല് പോലെ പാഞ്ഞു. 

സമയും കളയാതെ തന്നെ ഡണ്ലപ്പ് 

ജോലിയിലേര്പ്പെട്ട. ഫോസില് നി 
ന്നു” രണ്ടു കഷണങ്ങള് മുറിച്ചട്ടത്തു് 

ഓരോന്നും ഓരോ വളയം 

ഒട്ടിച്ചു അവയ്ക്കുള്ളില് 

കയററി. ഈ 

ചക്രങ്ങളിലും 
സ 

പോലെ 

കാററു 

വിന് 

കാന്൯വാ 

വളയങ്ങള് 

ച്ചററി 

കഷണങ്ങള് കൊണ്ട് ചക്രങ്ങ 

ളില് ഒട്ടിച്ചു നിറുത്തി. മുന്വശത്തെ 

ചക്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫോ 

മ്രിന്െറ (001) ഇടയില് കൂടി ഹോ 

സ് കടക്കാത്തതുകൊണ്ടു്, മുന്ചക്ര 
ത്തിന്മേര ഇതുപോലെ ചെയ്യാന് 
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കഴിഞ്ഞില്ല. 

ഡാ:ഡണ്വലവപ്പറിന്െറ മകന് കാററു 

നിറച്ച ഹോസു ചുററിയ ചക്രങ്ങളോ 

ട്ടശമുടിയ സൈക്കിളില് പന്തയം അനാ 

യാസേന ജയിച്ചു. നിരത്തിലുള്ള കല്ലു 

കളും കുഴികളും മൂലമുള്ള ചാട്ടം ഏറെ 

ക്ഒടറെ ഒഴിവാക്കാനും കൂടടതല് വേഗ 

ത്തില് ഓടിക്കാനും സാദ്ധ്യമാക്കിയ 

ആ ചക്രങ്ങള് ഏവരുടേയും അസൂയ 

തൂ” പാത്രമായി. 

ഡോ: ഡണ്ലപ്പിന്െറ “സൂത്രം” അദ്ദേ 

ഫം താമസിച്ചിരുന്ന ബെല്ഫാസ്റ്റ് 

(ഐര്൪ലന്റു്) നഗരത്തില് പലരും 

അറിഞ്ഞു. അത്തരം ടയറുകള് ഘടി 

പ്പിച്ചു കിട്ടുവാ൯ സൈക്കിളുകാ൪ അ 

ദ്ദേഹത്തിനെ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. ആദൃ 

മൊക്കെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരേയും 

തൃപ്തിപ്പെട്ടത്തി അയച്ചെങ്കിലും, ആവ 

ശ്യക്കാർ പെരുകിയപ്പോൾ ഇതൊരു 

“ഫോബി' എന്ന നിലയില് കൊണ്ടു 

നുടക്കു-ന് കഴിയുകയില്ലെന്ന്” കണ്ടു് അ 

ദ്ദേഹം നിരാശരാക്കി 

അയച്ചു, 

കുറച്ചു മാസങ്ങള്ക്കു ശേഷം ഒരു പ 

റ്റ്ല്പാവരരയ്യം 

ന്തയ സൈക്കിളോട്ടക്കാരന് ഡണ്ല 

പ്പിന്െ൨ മകന്െറ ട്രൈസിക്കിള് കാ 

ണാനിടയാകുകയും, അതിനെപ്പററി 

അറിയുവാന് ഡണ്ലപ്പിനെ സമിപി 

ക്കുകയും ചെയ്തു. ഡ.ണ്ലപ്പിഴന്െറ വിവ 

രണം കേട്ട് അത്ഭുത സ്തൂബ്ധനായ 

പന്തയക്കാര൯, അതൊരു വിപ്പവകര 
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മായ ആശയമാണെന്നും, അത്തരം ടയ 

റുകള് ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കിയാല് 

നല്ല ചിലവുണ്ടാകുമെന്നും ഡണ്ലപ്പി 

നെ ധരിപ്പിച്ചു. അതുപ്രകാരം ഡണ്ല 

പ്പ് 1586 ഡിസമ്പറില് കാററു നിറച്ചു 

ടയറുകള്ക്കു ള്ള പേററന്വ്സ് (036൦0) 

എട്ടത്തു. പത്രങ്ങള് വഴി ഈ വാത്ത 

യറിഞ്ഞ വില്യം ഹാര്വി ഡ്യക്രോ 

സ് (ദന 11ലഡല/ ധേ ൨൦ഠടട) 

എന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖന് ഡണ്ല 

പ്പിന്െറ കയ്യില് നിന്നും ആ പേറ്റന്റ് 

വിലയ്ക്കു വാങ്ങി ടയറുകളുടെ നിമ്മാണ 

ത്തിനു” ഒരു ഫാക്ടറി നിമ്മിക്കുകയുംം 

ടയറുകള് ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കാന് 

തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 

ഡണ്ലപ്പിന്െറ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം 

മൂലം സൈക്കിള് ഒരു എഞ്ചിനയി 

ശബ്ദുമി 

എവിടെയും പാക്കു ചെ 

റിഗ് അആതമായി മാറി. 

ല്പാത്തതും, 

യ്യാന് പററുന്നതുമായ ഈ അആ്ആത വാ 

ഫനത്തിനു് അതിന്െറ ആറിരട്ടി രാ 

രം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. 

ഡണ്ലപ്പപറ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു തര 

ത്തില് നിന്നും ഇന്നത്തെ ടയറുകൾ 

വളരെ വൃതൃയസ്തങ്ങളാണു്. പക്ഷെ 

ഡണലപ്പിനെറ ആശയം തന്നെയാ 

ണ് നിലത്തു കൂടെ ഓട്ടന്ന ഏഎല്ലാവാ 

ഫനങ്ങളുടേയും ടയറുധള്ക്ക് ഉപയോ 

ഗിക്കപ്പെടുന്നതു്. 



ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ 

൫൦ ൬൭ററാണ്ട"ന്നു മുന” തുടിക്കുന്ന 

മനുഷ്യഹൃദയം മ'കച്ച ശസ്രൂക്രിയാ 

വിദഗ'ദ്ധന്മാക്കുപോല്പം അപൂര്വ്വമായ 

ഒരു കാഴ്ചയായില്ന്നു. ഏന്തെന്നാല് 

അതിപ്രധാനമായ ഈ അവയവം സ്തം 

ഭിച്ചാല് വെവം മുന്നു മിനിട്ടിനകത്തു് 

ജിവനാശം സംഭവിക്കും. 

ഹൃദയം നാലു് അറകളോടുശ്രടിയം, 

മാംസപേശികൊണ്ടുള്ള ഒരു പു” 

തണു. ഇതില് വലതുവശത്തെ രണ്ട 

റകളും ഇടതുവശത്തെ രണ്ടറകളും ത 

മ്മില് നേരിട്ടു്” യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. 

കാരബണ് ഡയോക്ക്ൈഡ്” നിറഞ്ഞ 

നീലനിറമുള്ള രക്തം രണ്ടു” മഹാസി 

രകഠം (1/ലദ 3/8) വഴി 

മേലറയില് (൧.(ധ൬ 0 ദധലിധിട) 
വന്നു നിറയുന്നു. ഇതില്നിന്നു” അതു വ 

ലത്തെ കീഴറകളിലേഴ്യ” (1/൦) 
പനുചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെനിന്നും 

പുല് പുസധമനി 0ധിനാഥഥ/ ദല 
വഴി രണ്ടു ശ്വാസകോശങ്ങളിലും വ്യാ 

വലത്തെ 

പിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങളില് വെ 

ച്ചു” രക്തത്തില് നിന്നു കാര്ബണ് ഡ 

യോയഡ്ര്രൈസ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 

അതോഴുക്രടി ശ്വസിച്ച ശുഭ്ധവായു 

വില് നിന്നു് ഓ്ല്രിജന് രക്തത്തില് 

കലരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ശുഭ്ഥി 

ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തം ഫുല്വുസ സി 

അന്നന്നത്തെ പല 

ഡോ: പി. കെ. ആര്. വാരി 

യ൪. . 6, 0.ട. 

രകംവഴി ഇടത്തേ മേലറയില് ഏ 

ത്തുന്നു. അധിടെനീന്നും ഇടത്തേ കീഴ 

റയിലേഴ്തും, വെന്ടിക്കളില്നിന്നു മ 

ഹാധമിനി (0118) വഴി ദേഹമാസ 

കലവും രക്തം വ്യാപിക്കുന്നു. രക്തം 

കിഴറകളില് നിന്നു്” മേലറകളിലേഷ്ത്കു 

തിരിച്ചുപോകാതിരിക്കുവാന് വാല്വു 

കളുണ്ടു”. ഇതേമാതിരി വാല്വുകഠം 

അയോര്ട്ടയില് നിന്നും, പഠംമനറി 

ആര്ട്ടറയില് നിന്നും, വെന്ട്രിക്കിളിലേ 

തൂ രക്തംതിരിച്ചു പോകാതീരിക്കാനു 

മുണ്ടു”. അയോര്ട്ടയിലെ വാല്വിന്െറ 

മുകളിലായി അതിീപ്രധാനങ്ങളായ 

രണ്ടു രക്തവാഹിനികംം ഹൃദയപേ 

ശികഠാക്കാവശ്യമായ രക്തം 

ക്കന്നു. 

ഏതാണ്ടു” 90) കൊല്പങ്ങരംക്കു മുമ്പാ 

ണു” ആദ്യമായി ഹൃദയശസ്രുക്രിയ 

ചെയ്യുവാന് ആരംഭിച്ചതു്. അതു മീക്കു 
വാവ, രോഗങ്ങംമൂലം ചുരുങ്ങിയ 

വാല്വൃകളെ 

എത്തി 

വികസിപച്പിക്കുവാനും 

മറവമായിരുന്നു. വാല്വുകളെ. നേരിട്ടു 

കാണാതെ വിരല്കൊണ്ടു” തപ്പ്റിനോ 

ക്കി ശരിയാക്കുവാനേ അന്നു സാധി 

ക്ലി രുന്നു. എങ്കില്യം ഇവ ഫലപ്രദങ്ങ 

കായിരുന്നു. ഈ ശസ്രൂക്രിയന്ത വാല് 

വോട്ടോമി (ഗദിഗാ്ഗസ) എന്ന് പറ 

യുന്നു. 

വലത്തും ഇടത്തുമുമള അറകലം തമ്മില് 

നേരിട്ടു് ബന്ധമില്ലെന്നു” പറഞ്ഞവ 

ല്പോം എന്നാല് ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിന്നു” 

അതിന്െറ പ്ലസന്റ (01900608) 
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ശ്വാസകോശമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു”, വലത്തേ അറകളില്നിന്നു 

ള്ളൂ രക്തം മുഴവനും ശ്വാസകോശങ്ങ 

കിലേയ്ക്ക്ക' പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 

തന്മൃലം വലത്തേ മേലറയില് നിന്നു് 
ഒരു ദ്വാരംവഴി ഇടത്തേ മേലറയിലേ 

ക്ക് നേരിട്ടു രക്തം പ്രവഹിക്കുകയാ 

ണു് ചെയ്യുന്നതു”. പ്രസവാനന്തരം ഈ 
ദ്വാരം അടഞ്ഞപോവുകയാണ്ട് സാ 

ധാരണഗതി. അങ്ങനെ അടയാതിരു 

ന്നാല് ഹൃദയത്തിന്െറ പ്രവത്തനത്തി 
നു” വിഘ്നം നേരിട്ടും. ഒരു പതിന 

ഞ്ചുകൊല്പം മുമമുവരെ ഉത്തരം ശിശു 

ക്൭ഠം കാലാന്തരത്തില് മരിക്കുകയല്പാ 

തെ ഗതൃന്തരമുണ്ടായിരുന്നില്പ. എ 

ന്തെന്നാല് ആ ദ്വാരം അമക്കുന്നതിനു 

നേരിട്ടു്” അതു കാണുകതന്നെ വേണം. 

അതിനാല് ഏടിയംത്തറന്നു കണ്ടേ മ 

തിയാവൃ,. ഹൃദയം തുറന്നാല് അതി 

യായ രക്തവ്രവാഹ മുണ്ടാകും. 

ഴിവാക്കണമെങ്കില് ഹൃദയത്തിലേക്കു” 

വരുന്ന രക്തവാഹിനികംം ബന്ധി 

ഇതൊ 

ക്കണം. അങ്ങനെ ബന്ധിച്ചാല് ഹൃദ 

യത്തിന്െറ പ്രവത്തനം നിലന്തും. 

ഉപ്പാ ഫൃുദയവും 

മനുഷ്ൃശരീരത്തിന്െറ സാധാരണ 

ഫ്ണ്ണം 3110 (99.45) ആണു. ഈ തു 
്ോവസ്ഥയില് ൭ മിനിട്ടുനേരം ഹൃദയം 

സ്ത്ംഭിച്ചാല് ജീവന് വീണ്ടെട്ടക്കുക 

സാഭ്ധ്യമല്പ. ഏന്നാല് സോഡിയം ഷ്ക്ലോ 

റൈഡോ (കറിയുപ്പ്) മറേറാ ഉപയോ 

ഗിച്ച് ഉഷ്്ലാവസ്ഥ 90): വരെ താഴ” 

ത്തിയാല് റ്റ മിനിട്ടോളം കേടുകശ്രടാതെ 

ഹൃഭയം സ്ത്റംഭിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. ഹു 

ദയം തുറന്നു ദ്വാരമടയ്ക്ക്രാ൯ ഈ 

ഏട്ടു മിനിട്ടുമതി. അങ്ങനെ മരു 19 

കൊല്പം മുനൃവരെ അസാദ്ധ്യമെന്നു ക 

രതിവന്നിരുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരുഹ്ൃ 

ഇന്നു ശസ്ത്രരക്രീയയ്ക്ക 

അധിീനമാകുകയും എത്രയോ പിഞ്ചു 

ദയവൈകല്ും 

18 

രക്ഷിക്കാന് 

സാധിക്കുകയും ചെയ്തതി രിക്കുന്നു. 

കൃത്രിമമായ ഹൃദയം 

ഗര്ഭത്തിന്െറ ആദ്യകാലത്തു” ശിശു 

വിന്നു 

കഞ്ഞങ്ങളുടെ ഇവന് 

ഒരു കീഴറ മാത്രമേ മണ്ടായി 

രിക്കുകയുള്ള. ക്രമേണ ഒരു മറ വളന്നു 

ഇതിനെ രണ്ായി വിഭജിക്കുന്നു. ഈ 

മറയുടെ വളരച്ച പൃ൪ണ്ണുത പ്രാപിച്ചു 

ല്ലെദ്കില് ഇടത്തും വലത്തുമുമ്ള വെന് 

ട്രിക്കിളു കംക്കിടയില് ദ്വാരമുണ്ടാകും. 

അപ്പോം ശുദ്ധവും അശുദ്ധവയമായ 

രക്തങ്ങറം തമ്മില് കലഭും, ഈദ്ധവാ 

രം മേല്പറഞ്ഞ രീതിയില് 9 മിനിട്ടു 

കൊണ്ടു്” അടയ്ക്കുവാന് സാഭ്ധൃമല്പ. 

വെന് ടിക്കിളു കറം തുറന്ന് അതീസുക്ഷ്മ 

തയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഈ ശസ്രൂക്രിയ 

ശു? അര മണിക്കൂറോളം സമയം ലേ 
ണ്ടി വരും. ഈ സമയമത്രയും കൃത്രിമ 

മായ ഒരു പമ്പ് രക്തസഞ്ചാരം നിര്വ്വ 

ഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം; 

കൃത്രിമമായ ദരു ഹൃദയം ആവശ്യമാ 

അതായതു” 

ണ്. ഹൃദയത്തിന്െറ രൂപം കപ്പില് 
ക ി ി ം കൊത്തിയോ പ്പ“സ്റ്റീക കൊണ്ടു വാ 

ത്തോ നിമ്മിക്കാമെക്കിലും പ്രവത്തിക്കു 

ന്ന ഒരു ഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കുക സാഭ്ധ്യ 

മാണോ? 

ഗിബ്ബണ് സിനന്െറ 

ഗവേവേഷണാ 

ഹൃദയ സംബന്ധമായ ശസ്തക്രിയയുടെ 

ചരിത്രത്തിന്െറ ആദ്ൃകാലത്തില്-- 

1937-ല് ക്രാന്തദര്ശിയായ ഗിബ്ബണ് 

സ് (൫010ഠ൧ഥട) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് 
കൃത്രിമ ഹൃദയം നിമ്മിക്കുവാനുള്ള പ 

രിശ്രമത്തില് മുഴകിയിരിക്കുകയായി 

രുന്നു. എന്ത കൊണ്ടാണു ഹൃദയമുണ്ടാ 

ക്കേണ്ടതു ? റബ്ബറോപ്പുസ്ത്റിക്കോ? അ: 

തോ, ആടിനേറയോ മറേറാ ഹൃദയം 



തന്നെയോ? ഇതില് എങ്ങനെ കായ്യ 

ക്ഷമമായ മിടിപ്പുണ്ടാക്കും മനുഷ്ൃയദേ 

ഹത്ത” എവിടെ ഘടിപ്പിക്കും?) എ 

ങ്ങിനെ സ്വതസിദ്ധമായ ഹൃദയത്തി 

ന്െറ പ്രവൃത്തി ഏല്ലിക്കും? 

വിഷമം പിടിച്ച പ്രശ്ങ്ങള്. ഒട്ടു 

വളരെ പരിക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി 

1939ല് ആദ്യമായി ഒരു പൂച്ചയുടെ 

ഹൃദയം കുറച്ചു നേരം നിലപ്പിക്കെ 

യും ഒരു കൃത്രിമ ഹൃദയം രക്തസഞ്ചാ 

രം നില നിറുത്തുകയും ചെയ്തു. എ 

ന്നാല് ആ പുച്ച ജിവിച്ചില്ല. പിന്നീ 

ട്ടം പലയിടങ്ങളിലായി നടത്തിപ്പോ 

വതുരെ 

ന്ന പരീക്ഷണങ്ങള് പരാജയങ്ങളായി 

രുന്നു. വിനാക്കാവ (മഹാസിരി) കളില് 

നിന്ന് രക്തം ഒരു പമ്പിലേയ്ക്കക് തിരി 

ച്ച വിട്ട് ഈ പനമ്പ് ഹൃദയ സ്പന്ദന 

ത്തെ അനുകരിച്ചു അയോര്ട്ട (മഹാ 

ധമനി) വഴി രക്തം പ്യാത്തു വിട്ടകഎ 

ന്നതായിരുന്നു ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ അ 

ടിസ്ഥാനം. അപ്പപ്പോള് വിനാക്കാവക 

ളിലെ അശുഭ്ധരക്തം 

അയോര്ട്ടയില് എത്തിയിരുന്നതു്. അ 

തന്നെയാണ് 

തായതു” ശ്വാസകോശങ്ങളെ അപ്പുടി 

പൃറം തള്ളി. എത്ര തന്നെ കായ്യുക്ഷമ 

മായ ഒരു കൃത്രിമ ഹൃദയം സ്ൃഷ്യമിച്ചാ 

ല്യാ അശുഭ്ധാരക്തം ശുദ്ധി ചെയ്യാതെ 

സഞ്ചരിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു് ജ്'വന് നി 

ലനിറുത്തുക സാഭ്ധ്യമടല്ലുന്നു് സ്തൂഷ്ട 

മായി. 

കൃത്രിമ ശ്വാസകോശം 

ഇതിന്െറ ഫലമായി കൃത്രിമ ശ്വാസ 
കോശം നിമ്മിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം 

ആരംഭിച്ചു. രക്തത്തില് ക്രൂടി ചെ 
റിയ കുമിളകളായി മഓായ്റ്റി ജന് കടത്തി 

വിട്ടാല് രക്തം ശുഭ്ധാകരിക്കാവുന്ന 
താണു” ഏന്ന കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു 

ഇതിലേന്റ്ുള്ളു ആദ്യത്തെ കാല്വെ 

യ്പ്പ". അങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തി 

ന്െറ പ്രവൃത്തി ഏറെറഴുക്കുവാന് ഒരു 

ബബിലം മാര! ജനേററര് (80016 

൮0൦൩20) സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇതു 
കൊണ്ടു” ശാസ്ത്ര ജ്ഞന്മാര തൃഫ്ഛൂരായി 

പ്പ. ശ്വാസകോശത്തിന്െറ സ്വാഭാവീ 

കമായ പ്രവൃത്തി അതേ പടി അനുക 

രിക്കുന്ന മെം€ബ്രുയിന് ഓഷ്്ലി ജമനററ൪ 

(ഥീ്ബാ/ദഥട ഠാ൮റല൮൦൫3൧/5) നിമ്മി 
ക്കപ്പെട്ടു. ഇതില് കുമിളകളില്പ-- ഓ 

ക്രിജന് നിറഞ്ഞു ഒരന്തരീക്ഷത്തില് 

നേക്മയായ പച്ചമ്മങ്ങളുടെ മുകളില് 

ശ്രടി രക്തം സാവധാനത്തില് പ്രവ 

ഹിപ്പിക്കുകയാണുട' ചെയ്യുന്നതു”. 

ഇത്തരാ കൃത്രിമ ശ്വാസകോശവും ഹൃദ 

യവും ഉപയോഗിച്ചു” ഹൃുദയാന്തര് ഭാ 
ഗത്തു” ശസ്ൂ ക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തി 

യതു” 19096 ലാണു”. ഇന്നു് ഈസയമ്വ്ൃ 
ദായം ഉപയോഗിച്ചു” പല ഹ്ൃയദ്രോഗ 

ങ്ങറാക്കും വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയ 

ഇന്ത്യയില് ക്രരടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും 

നടത്തുന്നുണ്ട്. 

ഇനി കൃത്രിമ ശവാസകോശത്തേയും 

ഹൃദയത്തേയും ശസ്രൂക്രിയന്തര വേണ്ടി 

എങ്ങിനെ മതപയധോഗിഷ്ക്ൂന്ന ഏന്ന 

വിവരിയ്ക്കാം. 

ഹൃദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ 

ഹൃദയത്തിന്െറ വലത്തേ അറകളും 

ഇടത്തെ അറകളും രണ്ടു വൃതൃസ്തു പ 

നൃകളായാണു' വാസ്ത്റ ൨ ത്തില് പ്രവത്തി 
ക്കുന്നതു”. വീനാക്കാവകം വഴി വല 

ത്തെ അറശളില് വന്നുചേരുന്ന അത്തു 

ഭ്ധരക്തത്തെ സ്സുന്ദനം മുലം ശ്വാസ 
കോശങ്ങളില് വ്യാപി പ്ിയ്ത്കുന്നു. 

സകോശങ്ങാം 

ശ്വാ 

വീനാകാവയുടെ ര 

ണ്ടോ മൂന്നോ അദി താഴെ ഖെയ്തുവാന് 

സാധിച്ചുവെങ്കില് വലത്തെ അറകളും 

അവയുടെ ന്തന്ദനവയം ഒഴിധാക്കാമല്ലോ 
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കൃത്രിമ ശ്വാസകോശങ്ങളില് ക്രടി 

രക്തം പ്രവഹിപ്പി ക്കുവാന് ഈ അട 

വാണു” ഉപയോഗിസയ്കത്കുന്നതു”.' ഓരി 

നേററര് ഓപ്പറേഷന് മേശയുടെ രണ്ടടി 

താഴെ വച്ചു് കഴഥ്യകം വഴി വീനാ 

ക്രാവകളോട്ട്” ബന്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു--- അ 

പ്പ്ോഠം രക്തം അതിന്േറതായ ഭാരം 

കൊണ്ടു മാത്രം ഓരി ജനേറററിലേക്ക് 

൫൭ കുന്നു. 

ശരീരത്തിന്നു പുറത്ത് 

രക്തസഞ്ചാരം 

ഓലി ജുനേറററില് ശവാസകോശങ്ങ 

കിലെന്നപോലെ, അശുദ്ധരക്തം ശ്ര 

ഭ്ധിചെയുപ്പെടുന്നു. ഈ രക്തത്തെ ഒരു 

കുഴല് വഴി പമ്പിലേയ്ക്ക 

ക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പമ്പു” ഹൃദയത്തി 

വലിച്ചെടു 

ന്െറ ഇടത്തെ അറകളെ പ്രതിനിധീക 

രിക്കുന്ന. പിന്നീട് ഈ രക്തം അ 

യോര്ട്ടയിലേന്ത,” പമ്പു” ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 

അങ്ങ നെ ശുഭ്ധരക്താ ദേഹമാസക 

ലം വ്യാപിക്കുന്നു. അതി സുക്ഷ്മങ്ങള്ായ 

നാഡികഠം വഴി ഓയ്ലീജ൯ അവയവ 

ങ്ങക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു” അവയിലെ 

കാര്ബണ് ഡൈയോ്ര്രൈഡ് പവീനാ 

ക്ഓാവകളില് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. 

പിന്നിട്ട് ഓാഷ്റ്ടി ജനേറററിലേക്കും-_ 

ഇപ്രകാരം ഹദയവും ശ്വാസകോശ 

വും അവയുടെ പ്രവത്തികളില് നിന്നു് 

പുട്ണ്ുമായി ഒഴിപാക്കപ്പെടുന്നു-- ഈ 

തരത്തില് കൃത്രിമ ശ്വാസകോശവും 

കൃത്രിമ ഹ,,ദയവും 

രക്ത സ്സഞ്ചാരം 

ഉപയോഗിച്ചു” 

നടത്തുന്നതിന്നു” ബാ 

ഹ്ൃരക്ത സഞ്ചാരം (൩9 ഠേ ഗഠ- 

18 ൨വഡ1ദ0ഠ0൩) ഏന്നും ഇതു നട 

ത്തുന്ന യന്തതങ്ങറംക്ക് ബഹൃശരീര 

പമ്പു (ലാസ 
ഠേലഠ/3! ാധന്ഥ ഠ൨൮൮൦03൮) ഏ 
ന്നും പറയുന്നു. 

ഓക”സി ജനേററ൪ 

മാ 

ശരീരം തണുപ്പിക്കുക 

അവസാനമായി ഫഹൃദയശസ്രുക്രിയാ 

ശാസ്ര്ത്തിന്െറ ഏററവും തൃതനമായ 

ഒരു കാല് വെപ്പപിനെപ്പററി സ്പര്ശി 

ക്കാം. 91% യില് നിന്നു” 900 വരെ 

രോഗിയെ തണുപ്പ്ിച്ചാല് അപായകര 

മല്പാത്ത ഹൃദയ പരാജയം 9 മിനി 

ട്ടില് നിന്നു” 8 മിനിട്ടു വരെ നീട്ടാമെ 

ന്നു” പറഞ്ഞവല്ലോ. 100 വരെ തണു 

പ്യിച്ചാല് ഈ സ്മയം ഒരു മണിക്കൂര് വ 

രെ നിട്ടാവുന്നതാണു'്. എന്നാല് ുദക്നാ 

വസ്ഥ 90)൦൨-യില് നിന്നു” താഴ$മ്പോം 

വൃദയം താനെ നിലച്ചു പോവും___അ 

തായിതന്നു ഈ തണ്ടപ്പിയ്കല് സമ്പ 

ദായത്തിനുള്ള പ്രതിബന്ധം. എന്നാല് 

ഈ തണ്ടപ്പിക്കുന്ന സമയം മുഴു വേ൯ 

ബാഹൃശരിര രക്ത സഞ്ചാരം ഉണ്ടെ 

ങങീല് രോഗിയെ 10)-യോ അതിലും 

താഴെയോ വരെ തണുപ്പിഷ്ക്താവുന്നതാ 

ണ്. അങ്ങിനെ അതിയായി തന്ടപ്പി 

ച്ചാല് രോഗിയുടെ എല്പാ അവയവഖങ്ങ 

ഭും പുണ്ണുവിശ്രമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കു 

കയും രക്തസഞ്ചാരത്തിന്െറ ആവ 

ശ്ൃം തന്നെ ഇപ്പാതാവുക്യും ചെയ്യം-- 

പ്രത്യക്ഷത്തില് മൃതദേഹത്തിന്േതതു 

പോലെ നിശ്ചലവും രക്തസഞ്ചാരവി 

ഫീനവമായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തില് 

എന്തു ശസ്രുക്രിയയാണു് ചെയ്യാന് സാ 

ധിയ്ക്കുറത്തതു”? ബ്ര്യോക്ക്” (860110). 
ഡ്ര (ല(ഒഗ്൧) ഏന്നിവരുടെ നേതൃത്വ 

ത്ത ല് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നാലു” വര്ഷ 

ങ്ങളുയി ഈ സസമ്പ്ൃദായം മുപയോഥാി 

ചു് 2000-ല് പരം ശ്രൂക്രീയകഠം 

വിജകരമായുി മൊ ഞ്ഞ 

പുദയശ സ്രുക്രിയയുടെ ചമ്രവാളം അത്മി 

വേഗം വികസിചചുകൊണ്ടേ ഇരിയ്ക്കുന്നു. 



യു 
് ഹി 

ഇടത്തേ 

ഹൃദയം മാററിവക്കല് ശസ്ത്ക്രീയയുടെ രണ്ടുഘട്ടങ്ങള് 

റ്റൂകയം പറിച്ചു നട്ടു" മരണത്തെ മാ 

ററി നീത്താന് കഴിയുമോ ? 

കാലത്തു” മെഡിക്കല് സയന്സ് ഈ 

അടുത്ത 

വെല്ല വിളിയെ നേരിടാന് ഒട്ടനവധി 

പര”ക്ഷണങ്ങം നടത്തി. 

മാസങ്ങംക്കു മുമ്പ്” അമേരിക്കയിലെ 

ഡാക്കൂ൪ ശ്രലേ അഞ്ച ദിവസംകൊണ്ടു” 

ഏതാനും 

മൂന്നു ഹൃദയങ്ങറം പറിച്ചുനട്ടു. ക്രാ 

തെ മരിക്കാറായൊരാള'നെ രക്ഷിക്കാ 

നുളമ വേവലാതിയില് ഒരു ആടിന്െറ 

ഹൃദയം അയാളില് നട്ടുനോക്കി. ആ 

ഹൃദയം പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മനു 

ഷൃഹൃുദയാതന്നെ പറിച്ചുനടപ്പെട്ട കേ 

സുകളില് ചിലതു വിജയിച്ച. 

ഗീക്ളിലൊരാം പുതിയ ഹ,ദയവു 

മായി ഒരു, പത്തുകളി കാണാന് പോകു 

കയുണ്ടായത്രേ. 

രോ 

പരഫ്ുദയം 

ഹൃദയത്തില് നാലായിരം ശസ്രൂക്രിയ 

കം ചെയ്തു പഴകിയ ഒരു വിദശ്ധനാ 

ണു് ഡാക്ല൪ ക്രലേ. അഞ്ചു കൊല്പത്തി 

(വ ലട്ഥിദസ) 
സാഭ്ധത്രികമാകു മെന്നദ്ദേഹം 

സിക്കുന്നു. 

പൃര്ണ്ണുമായും വ'ജയിക്കണമെങ്കില് ക്ക 

ത്രിമഹൃ,ദയം നിര്മ്മിക്കുവാന് സാധി 

ക്കണം. 

മരിക്കാറായ ഒരാളിന്െറ ഹൃദയം അ 

നകം പറിച്ചുനടല് 

വിശ്വ 

പക്ഷെ ഈ പ്രസ്ഥാനം 

അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ലെങ്കില് 

പഹരിച്ചിട്ടേ മറെറാരാളിനെ രക്ഷ 

പ്പെടുത്താനൊക്കൂ. ആ പ്രശ്ശമാണു' ഇ 

നി നേരിടാനുമൂളത്ു”. 

സേവകനായി വ 

ത്തിക്കുന്ന ഒരു പമ്പു” ഏന്ന നിലയി 

ലാണു”"' ഡോ: ശ്രലേ ഹദയത്തെ കാ 

ണുന്നതു”. തത്മാവിന്െറയോ ധൈ 

“€തലച്ചപോറിനന്െറ 

ക. 



രൃത്തിന്െറയോ ആസ്ഥാനമല്പതു”. തല 

ച്ചോ൨” പ്രവര്ത്തനരഹിതമാകുമ്പോം 

ഹൃദയത്തിനു” ജോലിയില്പാതാവുന്നു. 

വേറെ ജോലി തേടിക്കൊടുത്താല് 

ഫഹൃ,ദയം പ്രവത്തിച്ചു കൊള്ളും എന്നാ 

ണു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ തത്വം. 

ആദ്യമായി രോഗിയുടെ രോഗബാധി 

തമായ ഫൃദയം മാററുന്നു. “ആഴിയാ' 

യുടെ പിന്നിലൂടെ ദാതാവിന്റെ ഹൃദ 

യം മുഴു വനായി ഈ സ്ഥാനത്തുവച്ചു് 

സജീവ ടിഷ്യൂ ചേത്തു പിണച്ചു” ഉറ 

പ്പിക്കുന്നു. ഹവ,ദയമിടിപ്പിനെ നിയന്ത്രി 

ക്മന്ന നാഡിസ്ഥാനങ്ങള് പരിക്കുതട്ടാ 

തെ സംരക്ഷിക്കുപ്പെട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. 

ആട്രിയായു മായി പുതിയഫഹൃ,ദയം തച്ചു 

ചേക്കുന്ന വിദ്യ അനായസമായും ത്വ 

രിതമായും സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോ 

കൂര് മോഡി നേത്രശസ്ത ക്രി മന്ത കാട്ട 

ന്നപോലുള്ളു കൃതഹസ്സതയാണു് കൂലേ 

ഈ രംഗത്തു നേടിയിട്ടുള്ളതു”. തച്ചുപി 

ടിപ്പിച്ചശേഷം പായിക്കു 

മ്പോള് ഹൃദയം തുടിച്ചുതുടങ്ങിയില്ലെ 

കില് ലഘ,വെൈദൃത 

രക്തം 

ഷോക്കുകൊ 

തു സാധിക്കുന്നു. ഈ പണി ചെയ്ത 

മല മല ടല 

തീര്ക്കാന് 30 മിനിട്ടോളം മതി. 

പിഴതു നടപ്പെട്ട ഹ_,ദയവുമായി, ഈ 

ശസ്ത്രക്രിയക്കു വിധേയരായവര് അധി 

കനാള് ജിവിച്ചില്ല എന്നതു ശരിത 

ന്നെ. എങ്കിലും ജിവിതം 

ഏതാനും മാസങ്ങള്കൂടി നീണ്ടത് നി 

സ്ത്റാര കാര്യമല്ല. മരണം ആസന്നമാ 

യിരുന്നപ്പോള്ശ അററമകെയായിട്ടാണു"് 

ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തതെന്നും ഓക്ക 

ണം. അപ്പോള് പരീക്ഷണം വിജയക 

അവരുട 

രമായി എന്നത്ഥമാക്കാം: അഥവാം 

ഫഹൃ,ദയം പിഴതുനടല് ഒരു കെട്ടുകഥയ 

ല്ല ശാസ്ത്രീയമായി സാഭ്ധ്ൃയതയുള്ള 

ഒന്നാണു” എന്നു തെളിഞ്ഞു. പരഹൃ,ദ 

യവ്യുമായി ആറുമാസക്കാലം ജീവിച്ചും 

ആദ്യത്തെ കേസായ എവറററ് തോ 

മസ് എന്ന രോഗി. കഴിഞ്ഞമാസം 

മരിച്ച ജോര്ജ്ജ് ഡെബോഡ് എന്ന 

മാസം ജി 

നാലാമ 

രോഗി അതിലും കൂട്ടതല് 

വിച്ചു. ഡോക്ടര് കൂലേയുടെ 

ത്തെ പിഴ്തുനടര കേസ്സ്റായ ലൂയിഫെ 

റോയും പരഫ്യൃ,ദയത്തിലൂടെ കുറച്ചു 

നാള് മരണത്തെ അതിജിവിച്ചു. 

മല %% % 

ഹൃദയം മാററിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയില് നിന്നു സുഖപ്പെട്ടുവരുന്ന 

ഒരു രോഗി ഡോക്ടരോടു':__ഐനെറ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി, ക്ഷമി 

ക്കണം എനെറ നന്ദി__ഡോക്ടര്........ 



'പ്രിണാമം 

ആദിയിലമൂത്തമാം ജീവീതം നിന പോലും 

മേദിനിയുടെ തുംഗമേരുവായ് നിഷ്പന്ദമായ. 

ലാവയായ് തെറിക്കാതെ യന്തരംഗത്തി൯ പുണ്യ. 

ലാവണ്യ സ്രോതസ്സു,റി നിറഞ്ഞ, നെവകയ്യില്. 

ആദിജിവനമതു, ഹര്ഷവാഹിനീ ജലം, 

ആഞ്ഞ്ഞൊലിക്കയായ* താഴെ യന്തരാത്മ ശക്തിയാല്_ 

ഭൂഗുരുത്വ ശക്തിയാല്_ ആഞ്ഞൊലിച്ചടിവാരം 

പൃകുവാ൯ വെമ്പും വെമ്പല് പാറയില് ചിതറിപ്പ്യോയ”. 

ചില കൈവഴി ശുദ്ധനദിയായൊഴുകിപ്പ്യോയ* & 

ശിലമേല് ചിലതു ഗ്രജലപാതമായ ചിന്നി. 

പങ്കിലം പയോഗ്ക്ിയാറാകനൂ ചിലേടത്തു"; 

വന്ദരികളില്ക്കെട്ടി ക്കായലായ? ചിലേടത്തു”ു; 

തടിനി-കാട്ടാവകഠം_താമ്മവര്ണ്ണ്ികഠം_തീര_ 

തരുവിന് നിഴത് പോലെ, മണ്ണിനെറ ഗന്ധം പോലെ 

ജലമക്ങിങ്ങു നാനാ ജലമായ; ഗത്രി മുട്ടി 

വെവതേ പൃവും ചാത്തിപ്പൊയ”“കയായ* ചിലേടത്തു”. 

ആയിരം രൂപം, ഭാവം, പല പല്പവി തിര_ 

മാലയില്. എല്ലാ മാദി ശണൂത്തിന് വിപയ്യയം. 

കേവലമൊരു കണം ഞാനുമിത്താഴാവാരത്തില് 

ഭാവ വര്ണ്ണുങ്ങഠം നേടി സ്ൂരാനു ഗഹത്താലേ. 

ഏതു കൈവഴിയുടെയാകിലും ഞാനപ്പുണ്യ.-- 

മേരുവിത മുന്നം സ്വപ്ന സ്രോതസ്സ്ായിരുന്നല്ലോ! 

വി. നാരായണക്കുറുപ്പ് 



ഒത്തുക്കളെ ആട്ടിയകററാ൯ 

ഇലക് ട്രോണിക് ഉപകരണം 

ഈ പെട്ടിയില്നിന്നുണ്ടാകന്ന ശബുങ്ങഠം വളരെ 

ഉയര്ന്ന ആവൃത്തി (ഫ്റിക്വി൯സി) യിലാഷിരിക്കും. 

പക്ഷികളുടേയും ജനത്തുക്കളടേയും ശ്രവണപുടങ്ങളെ 

ഈ ശബ്ദം സ്വൈരം കെടുത്തുന്നു. 

മനുഷ്യനെയാകട്ടെ ഇതു അലട്ടുന്നില്ല. 



കൈകൊണ്ടു കേള്ക്കുന്നു 
ച 

ബധിര_മൂകന്മാരായ കുട്ടികളുടെ മണിബന്ധത്തിലും 
ചുമലിലും മുതുകെല്പിലും ഈ ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച, 

അതുമായി ചെവികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാല് അവക്കു 
ശ്രവണ ശക്തിയുണ്ടാക്കാമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ചിലര്ക്കു” ഇതിന്െറ ഫലമായി 

സംസാരിക്കുവാന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു വത്തെ. 



വിനസ് 6 

മേയ് 17_ന്നാണു സോവിയററ് കോഷസ്ക്റിക്സ്റ്റേഷന് വീനസ് __0 ഗ്രഹത്തി 

ലെത്തിയത്ു്. അതിന്െറ 25 മിനിട്ടു മുമ്പാണു വീനസ് -5 അഖിടെച്ചെന്ന 

തു. ആദൃത്തെ വീനസ് -4 ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നു 9000) കി. മീ. അകലെ 

യാണ് വീനസ് -( വീനസ്സറിനെറ അന്തരീക്ഷത്തില് മെന്ന് റങ്ങിയതു”. 

സ്റ്റേഷനിലെ വേരപെടുത്താവുന്ന മുപകരണപേടകം അത്തരീക്ഷത്തിലൃടെ 

കീഴപ്പോട്ടിറങ്ങി-_വളരെ പതുക്കെ. 1 മിനുട്ടിന്നുമ്ളില്, വീനസിന്െറ 

അന്തരീക്ഷത്തെപ്പുററി വ&രെയേറെ വിവവരങ്ങളതു സമ്പാദിച്ചു. ആലധിലവ 

രങ്ങളെല്പാം ദ്രമിയിലേക്കെത്തിക്കുകയും കൊട 

സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ലെനിന് മുദ്രയുള്ള പതക്കവും വീനസ്സ്റില് നിക്ഷേപി 

ക്കപ്പെട്ടു. 

വീനസ്സ്റ് നെറ രണ്ടു വശങ്ങളില് നിന്നും അത്തരിക്ഷപഠനം ഒരേ സമയത്തു 

നടത്തുവാനുമമ ആ പരീക്ഷണം അങ്ങനെ വിജയിച്ചു. 

വാനസ്സ്ിലേക്കു സ്റ്റേസ് കപ്പുലുകഴം ഏപ്പ്യോഴും അയക്കാന് പററില്പ. [0 മാസ 

ത്തിലൊരിക്കലെ അതിനു സാകര്യമുള്ള. സ്ഥാനത്തു ഗ്രഹം എത്തി യിട്ടുണ്ടാവുയ. 

ഗവേഷണത്തിനു വി ഘ്ലമുണ്ടാക്കുന്നതാണു തൂക്രനിലെ (വീനസ് )മേഘാവരണം. 

ഭൂമിയുടെ ഇരട്ടിയാണിതു എങ്കിലും, ഛഏററവയം അടുത്ത ഗ്രഹമാണെങ്കിലും, 

ശുക്രന്പപ്പററി വിവരം അധികം കിട്ട ത്തതു ഈ തടിച്ച ആവരണം കാരണ 

മാണു”. 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, സാരമണ്ഡലത്തിരെറ പ്രമതൃകതകഠം ദ്രപ്രകൃതി-_ 

ഇവയ്യെപ്പുററി വളരെ വിവരങ്ങംം വീനസിന്െറ പഠനത്ത!ല് നിന്നും ലഭി! 

വീനസിനെപ്പററി 1001 ഫെബ്ൂ,വരിയില് ത്തൃഭൃത്തെ പഠനം തുടങ്ങി 

ആ റോക്കറാ് വീനസ്സിന്െറ 100000 കി. മി. അടുത്തെത്തി. ഇതാണ് 

വിനസ്- |. 

അഞ്ചയ വര്ഷത്തിനുശേഷം വീനസ്-2 കുറേക്കൂടി അടുത്തെത്തി. അല്ല 

ദിവസത്തിനുശേഷം വീനസ് _3 ഗ്രഹത്തിലെത്തി അവിടെ ഒരു സോോവി 

യറവ പതക്കം ഇറക്കി. വീനസ് 4. വിജയകരമായി ശുക്രാന്തരീക്ഷത്തി 

മൃദെ ഇറങ്ങി [900 ഒക്ലോബര 18-ന്നു്. മുഖാവരണം നീക്കാനിതു വളരെ 

സഹായിച്ചു. അതിന്െറ തുടര്ച്ചയാണു വീനസ് -5-ം വീനസ് -0-ം നട 

ത്തുന്നതു”. 

വീനസ് കപ്പലുകളില് 20,000 വൃതസ്തു മപകരണസാമഗ്രികളുണ്ടു”. ഏററ 

വും ഉയര്ന്ന മര്ദ്ൃത്തെപ്പയോലും ന്േരിടാനവന്തര കഴിയും. ഉപകരണപേടക 

ത്തെ വേറെയ്യാക്കാനും കഴിയും. 



ച്ചി 

ഗണിതശാസ്ത്രം 

മിന്നും ഒന്നും ഉമ്മിണി വലിയ ഒന്നു“ 

ഏന്നുളള അപ്ലൈഡ് മാത്ത മാററിക് 

സും (പ്രയുക്ത ഗണിത), “ഒന്നും ഒന്നും 

രണ്ട്" എന്നുള്ള പ്യൃവ൪ മാത്തമററി 

ക്സും (ശരദ്ധഗണിതം) കൂടിയുള്ള ഒരു 

സഫയാത്രയിയിരുന്നു ഗണിത ശാസ്ത്ര 

ത്തിന്െറ പുരോഗതി മുഴുവന്. ആദാ 

മുണ്ടായതു” പ്രയുക്ത ഗണിത മാണെന്നു 

വേണം വിചാരിക്കുവാ൯., ഭരണകൂട 

ദൈര്ഘ്യവ്യം വിസ്ത്റീരണ്ണവും 

നേരിട്ടന്നതില് 

ത്തിന് 

അള ക്കേണ്ടയാവശ്ും 

നിന്നും ക്ഷേത്രഗണിതം ഉണ്ടായി. അ 

നേകം അനുഭവങ്ങളില് നിന്നും, സം 

ഖ്യകളെയ്ും ദൈര്ഘ്യം മുതലായവ 

യേയും കേവലമായി കൈകായ്യം ചെ 

യ്യുന്നത്” കൂടുതല് സാകയ്യമാണെന്നു 

കണ്ട. അങ്ങനെയാണു “ഒന്നും ഒന്നും 

രണ്ടു്", രേഖക്കു നിശും മാത്രമേയുള്ള, 

വിതിയില്ല” എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടി 

സ്ഥാന തത്വങ്ങള് സംജാതമായതു്. 

“രണ്ട്” എന്ന പദം ഒന്നും ഒന്നും .ഖ 

ന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉല്ലന്നമായി വി 

ചാരിക്കാതെ “ഒന്നും ഒന്നും” എന്നുള്ള 

തിന്െറ ഒരു പയ്യായമായി എണ്ണി 

യാല്, യഥാത്ഥ ജിവിതത്തില് മേല്ല 

റഞ്ഞ തത്വത്തില് ഉണ്ടെന്നു തോന്നു 

ന്ന അസാംഗത്യം 

അതുപോലെ ദൈര്ഘ്യമള 

അപ്രുതൃക്ഷമാകുന്ന 

താണ്ട്. 

ക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദണ്ഡുകളുടെ 

എം എസ്. അബ്ദൃശകാദിര് 

വീതിയഷ്ക്ക് ദൈര്ഘ്യമാനത്തില് യാ 

തൊരു പ്രന്ക്തയുമില്ല എന്ന വാന്ത് 

വം ഉള്ളില് വച്ചു് ആലോചിച്ചാല് 

വിതിയില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയുമടയും 

പ്രായോഗികത മനസ്സിലാകുന്നതാണ്ണ്. 

ഭാരതിയരടെയും യപനന്മാരുടെയും 

ഇടയില് 

തന്നെ ഗണ്തശാസ്ത്രം ഉയന്ന നില 

പ്രാപിച്ചരിരുന്നു എന്നുള്ളതു” തക്കമററ 

കായ്യമ ഞ്ഞ്. ഏകദേശം ആയിരം 

കൊല്ലംമുമ്പ് ജിവിച്ചിരുന്ന ഭാമ്ക്റരാ 

ചായ്യന്െറ ലിലാവതിയിലെ രസകര 

എടുത്തു 
പറയേണ്ടവയാണ്. ഒരുദാഹരണം :- 

വളരെ പുരാതന കാലത്തു 

മായ കണക്കുകള് ഇവിടെ 

യദി സമളഭൂവി വേണുര്ദ്വിത്രി- 

പാണിപ്രമാണോ 

ഗണക, പവനധവേഗാദേകദേശേ- 

സ ഭഗ്ന. 
ഭവി നൂപമിതഹസ്ധനേഷ്വംഗലഗ്ന 

ക; തദഗ്രം 

കഥയ കതിഷ്ടമൂലാദേഷ ഭഗ്നഃ 

കരേഷ്ട. 

മുപ്പത്തറാണ്ടു മുഴം നിളുമുള്ളതും സമ 

ഭൂവില് നില്ലന്നതുമായ ഒരു മുള കാററു 

കൊണ്ടു ഒടിഞ്ഞു” അതിന്െറ മേലറ്റം 

പതിനാറു മുഴം ദൂരത്ത് നിലം തൊട്ട 

അതിന്െറ 

ചുവട്ടില് നിന്നും എത്ര മുഴം 

ത്തില് വച്ചാണ് അതു” മുറിഞ്ഞതെന്നു 

കഥിച്ചാലും. (32-02 2൪ പ- 

16: എന്ന സമനയുപയോഗിച്ചു് നാ 

ന്നു. അല്ലയോ ഗണകാ, 

ഉയര 

ക് 



മിന്ന് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണു” ഭാസ്ത്രരാ 

ചായ്യന് വിവരിച്ചിരിക്കു ന്നതു്. 

ഈ ഉദാഹരണം വിവരിക്കുമ്പോള് 

ഗണിതജ്ഞനു് കവിതയുണ്ടോ എന്ന 

കൂടി 

വയ്യ. മുളയും, സമഭ്ൂമിയും, പവനവേ 

ഗത്തില്മുള യൊടിക്കുന്നതുമെല്ലാംനൈ 

കായ്യും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാന് 

സഗ്ഗ്റികതയുടെ ബഹിസ്ഫുരണമാ 

ണര്. പ്രകൃതിയ്ത്കെതിരെ പിടിച്ചു ദപ്പ 

ണമാണു” കവിതയെന്ന നിവ്ൃവചനമെ 

ല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. 

റുബാഇയാത്തിനെറകുത്താവായ ഉമര് 

ഖയ്യാം ബീജഗണിതം വഴി ഘനസമ 

നകള് (൦ ലറ്ധദറിഠനട) നിര്ദ്ധാ 
രണം ചെയ്യുവാനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആ 

വിഷ് കരിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി 

കവിയുടെ പ്രശസ്തി കൂട്ടുന്നു ണ്ടോ എന്ന 

റിവില്ല. ഗണിതശാസ്ത്രം ബുഭ്ധിയുടെ 

കവിതയാണെന്നു” പറയുന്നതില് തെ 

ററുണ്ടോ? കവിതകള് ഹൃദയത്തെ വ 

ശികരിക്കുന്നതു പോലെ ഗണിതം ബു 

ഗണിത ദ്ധിയെ വശീകരിക്കുന്നു. 

ജ്ഞന് കവി കൂടിയാകുമ്പോള് അയാ 

ളുടെ ബുഭ്ധിയും ഹദയവും 

ലെആവേശം കൊള്ളുന്നു; സൌന്ദയ്യം 

കരുപോ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാ 

ണല്ലോ, കണക്കു പ്രൊഫസ്സക്ക് അത്തു 

തലോകത്തിലെ ആലിസിനെ വിഭാ 

വനം ചെച്ചാന് സാധിച്ചതു”. 

ഗണിതശാസ്ത്രം തക്കശാസ്രുത്തിന്െറ 

അറിയുക അറിവുവരദ്ധിപ്പിക്കുക ഉത്തരം 

ഭാരതപ്പുഴ --നീളം 150 മൈല്, 

റാ വേമ്പനാട്ടു കായല്. വി സ്ത്രീ൪ ണ്ണം "(9 ചതു. മൈലാണ്. 

പെരിയാറിന്െറ നീളം 110 മൈല്. 

ആലപ്പുഴ മു 

തല് കൊച്ചി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. 

ഡയാ 900 മൈല്. 

4൭. 

ന്നമൂ്. പാലക്കാട്ട് 

കേരളത്തിലാണു'. 

[൫ 4] [യ] ൭ യു 

കളു ളൂളൂതു'. 

ഴം പത്തെണ്ണുവം ശരിയാണെങ്ക്ല് വളരെ നല്ൃതു; 

സിംഹം. ഗുയറാത്തിലെ ഗിര് കാടുകളില് മാത്രമേ ഒള്ള-- ഇന്ത്യയില്. 

ം സാര്ഥാസോ. ഈ കടല് സസ്ൃത്തില് അയഡിന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു. 

. മോണോസൈറവറ്. പാറശ്ശാല മുതല് കായംകുളം വരെ മോണസൈറവ് 

ഇന് മെനൈററ് വൃടൈല് സിലിമിനെറവ് ഏന്നിവയുണ്ടു് . 

ം 90 ലക്ഷം ഏക്കറാണ്ട' ത്തകെ. ഇതില് റ്റ) ലക്ഷം ഏക്കറില് കൃഷി ചെ 

യ്്യന്നു. 20 ലക്ഷം ഏക്കര കാടാണ്. 00) ലക്ഷം ഏക്കര തരിശാണു്.. 

, ഓരോരുത്തക്കും 977 സെന്റ ഭൂമിയേ 
ജില്പയാണു' 

കേരളത്തില് കൃഷി 

കേരളത്തിന്െറ ജയെല്പറ. 

ചെയ്യപ്പെടു 

9. കേരളത്തില് 1 ലക്ഷം ഏക്കറില് തെങ്ങു കൃഷി നടത്തുന്നു. ഒരു കണ 
ക്കപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലാകെ ഉണ്ടാകുന്ന 415 കോടി നാളികേരത്തില് 10% 

10 പീച്ചി തൃശൂരിനടുത്താണ്ട്. പാലക്കാട്ടാണധികം ജലസേചനപദ്ധതി 

ഒന്പതോ ഛട്ടോശരിയാ 

ണെങ്കിരു തരക്കേടില്ല; ഏഴോ ആറോ ശരിയുണ്ടെങ്കില് പാസ്സ്റായി എന്നു 

കരുതാം അതിലും 

കു 

താംഴയാണെങ്കില് തോററു എന്നേ പറയാനാവൂ 
വായിക്കണം, ധാരാമം വായിക്കണം. 



പരിശുഭ്ധമായ രൂപമാണു”. ഒരു സ്യൂ 

കഷ്കദരശിനീ വളരെ സ്മൂക്ഷ്മമായ വസ്ത്ര 

ക്കളെയും ഒരു ദ്രൂരദരശിനി വളരെ വി 

ദൂരമായ രഫഹസ്യങ്ങളെയും ദ്ദഷ്ണീ ഗോ 

ചരമാക്കുന്നു. അതുപോലെയുള്ള പ്രവൃ 

ത്തികളാണു” ഈ ശാസ്ര്രുവും നിര്വ്വഹ 

ക്കുന്നതു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വിദ്ദര 

പ്രപഞ്ചങ്ങളു ടേയുംതാരാപഥങ്ങളുടേയും 

അകലവും വലിപ്പവും ഏങ്ങിനെയാണ 

റിയുന്നതു്* ഭൂമിയുടെയും സൂയയന്െറയും 

ഭാരം ഏങ്ങനെ കണക്കു ക്രട്ടുന്ന് സെ 

ക്കന് ഡില് എഴ പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ പ്ര 

ദക്ഷിണം വയ്യുവാന് മതിയായ പ്രകാ 

ശത്തീന്െറ ഗതിവേഗം എങ്ങനെ നി 

ഒ്ണൂയിക്കുന്നു ' ഇതിനെല്ലാം . സാഭ്ധൃത 

യുണ്ടാക്കുന്നതു” ഗണിത ശാസ്ത്ുമാണെ 

ന്നു ഒററ വാക്കില് പറയാം. ശാസ്ത്ര 

ഇഞന്മാര് പ്രവചിക്കുന്നതായി നാം 

കാണുന്നില്ലേ? ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിവിഗ 

തികളെക്കുറിച്ചു” കെല്ലര പ്രവചിച്ചു. 

ഐന്സ്റ്റയിന്, മഈഴാജവും 

തമ്മിലുമൂളൂു പരസ്ററുര പരീവത്തനത്തെ 

ദ്രവ്യവ്ം 

ക്കുറിച്ചു” പ്രവചിച്ചു. പിന്നീട് ശരി 

യായി അന്ുഭവപ്പെട അവത്ടെ നീഗ 

മനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം വളരെ വൃ 

രേോഗമില്മ ഗണ് തശാസ്രരത്തീന്െറ നി 

ശിതമായ താക്കിക വ്ൃയവസ്ഥിതികളാ 

ണു. യാതൊരു ശാസ്ധ്രീ്യോപകര 

ണത്തിനെറയും സഹായം ക്രടാതെയാ 

ണ് ഐസ്റ്റയിന്൯ ഏററവും വലിയ 

ശാസ്്രുയഞന് ഏന്ന പദവിയിലേനറ്റു് 

ഉയര്ന്നതു”. പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങം എ 

ങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ചി രിക്കുന്നുവെന്നു” 

പഠിക്കുവാന് ഗണിതം 

ഭ്ധൃമല്പ. 

ക്രടാതെ സാ 

ഭാരതീയരുടെ അക്കങ്ങളും, യവനരുടെ 

ക്ഷേത്രഗണിതവും അറബികളുടെ ബി 

ജഗണിതവുമാണു് ഗണിതശാസ്ത്രത്തി 
ന്െറ അടിസ്ഥാനമായി നാംംകാണുന്ന 

തു്. ആധുനികകാലത്താകട്ടെ ത്രികോ 

ണമിതി, വിശകലന ക്ഷേതതൃഗണിതം, 

കലനം (((31ോധട) എന്നി പ്രധാന 

വിഭാഗങ്ങളും മററനേകം ഉപവിഭാ 

ഗങ്ങളും ഉണ്ടു്. ത്രീകോനണമിയിത്രി 

കോണങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാ 

ണെങ്കിലും ഭൂമിയില്നിന്നു സുൂര്ൃയനി 

ലേനയ്ത്കും ചന്ദ്രനിലേന്ത്ും മററവുപല ജ്യോ 

തിര് ഗോളങ്ങളിലേഷ്ക്കുമുള്ള ദൂരവും, വ്ര 

സ്കൂത ഗോളങ്ങളുടെ വലിപ്പവും കണു 

കൊക്കു വാനുള്ള ഉപാധി കൂടിയാണ്. 

ഒരു നദിയുടെ അക്കരെയുള്ള വ്ലക്ഷത്തി 

നെറ ഉയരം ഇക്കരെനിന്നു കണ്ടുപിടി 

ക്കാമെങ്കില്, ആ പ്രയോഗം വന്തോ 

തിലുര കൂടതല് സുക്ഷ്ടതയോട്ടകൂടിയും 

നടത്തിയാര൯ ആദ്യം പറഞ്ഞവയും ക 

ണ്ടുചിടിക്കാമല്ലോ. ഇന്നു നിലവിലി 

രിക്കുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള 

കളം ത്രികോണമിതിയുടെ പ്രായോഗി 

കവശങ്ങളാണ്ുട്. 

സര്വേ 

വിശകലന ക്ഷേത്രഗണിതത്തില് ജ്ജ 

രേഖ, വൃത്തം, മററു വക്രരേഖകള് ഇവ 

യെ ചില സമനകള് കൊണ്ടാണു കുറി 

ക്കുന്നതു”. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊ 

ണ്ട് പല കണക്ടകൂടലിനും സാധ്ത: 

യ്യണ്ടാകുന്നുവെന്നതു കൂടാതെ രേഖകളു 

ടെ അന്ദേകം സ്വഭാവങ്ങള് പ്രയാസ 

മെന്ന നിര്ണ്ണൂയിക്കു വാനും കഴിയുന്നു. 

ഉദാഹരണത്തിന് മോട്ടോര് കാര് 

റിഫ്മട്ളെ രററര് 

പരാവലയം (ലദുദ0ഠ1ദ) എന്ന വ 

ക്രരേഖയെ ആസ് പദമാക്കിയാണുണ്ടാ 

പ്രസ്തുത രേഖയ്്കു് 

പ്രാഗ്രം (1ഠധട) എന്ന ഒരു ബിന്ദയവു 
ണ്ട്. അ വിടെ വയ്ക്കുന്ന ദീപത്തിന്െറ 

ഫെഡ് ലാമ്പിനന്നെര 

ക്കിയിരിക്കു ന്നതു്. 

രശ*മികളെ സമാന്തര രേഖകളായിഃ 

പായിഷ്ക്കാനുതുളു കഴിവ്യ,” 
ഈ രേഖനത്ത്മുണ്ട്. ഒരു കല്ല്പെട്ടത്തെറി 
ഞ്ഞാല് വളഞ്ഞ ഒരു രേഖയിലൂടെ സ 

വള രെദൂരം 

൧൭ 



ഞ്ചരിച്ചു് അതു നിലംപതിക്കുംം ആ 

രേഖമ്ത്റാണു” പരാവലയം എന്നു പറ 

യുന്നത്. ഭൂമി സൂര്യനു ചുററും കറങ്ങു 

ന്നതു” ശരിയായ വ്ൃത്തത്തിലല്ല. ഒരു 

(എലി 
പ്സ്) ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു 

ഖരരൂപമാണു” ഗോളാഭം (51൪ലഠ॥1ഠ) 

ഭൂമിയുടെ ആകൃതി അപ്രകാരമായതു 

കൊണ്ടു" അതിന്െറ വ്യാപ്യ എളുപ്പം 

കണ്ടുപിടിക്കാന് സാധിക്കുന്നു. ഒരുതു 

ടലിനെറ രണ്ടററങ്ങളും രണ്ടാണിക 

കില് ബന്ധിച്ചാല് അതു മാലപോലെ 

തൂങ്ങിക്കിടക്കുമല്ലോ. അതു കാററിനറീ 

ആണു്. സര്വ്വേ ചെയിന് പിണഞ്ഞു 

കിടക്കുമ്പോഴണ്ടാകുന്ന പിശകു കണ 

തരം ദീര്ഘവ്ൃത്ത ത്തിലാണ്. 

ക്കുശൂട്ടാനും, വിദൃഛക്തി വഹിക്കുന്ന 

കമ്പികള് അയഞ്ഞുകിടക്കു മ്പോഴണ്ടാ 

കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള് പഠിക്കുവാനും 

പ്രസ്തുത ആശ്രയിക്കുന്നു. 

വണ്ണും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ഈക്കില് 

രേഖയെ 

കഷണം എടുത്ത അതിന്െറ രണ്ടററം 

മാത്രം രണ്ടു വിരല്കള് കൊണ്ടു് അമര് 

ത്തി അതു കുറഞ്ഞൊന്നു വളക്കുക, അ 

ങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രേഖ, ഗണിതശാസ്ത്ര 

ത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈ൯ 

രേഖയുടെ ഏകദേശരൂപമാണു്. ജല 

തരംഗങ്ങള്, ശബ്ദതരംഗങ്ങള്, റേ 

ഡിയോ തരംഗങ്ങള് ഖരവനസ്തുക്കളുടെ 

കമ്പനം മുതലായവയുടെ അപഗ്രഥനം 

ഈ രേഖ ഉപയോഗിച്ചാണു നടത്തു 

ന്നതു”. സുര്ൃകാന്തിപ്പുവിലെ അരികള് 

അട്ടക്കിവച്ചാിരിക്കു ന്നതു” ലോകരിത് മി 

ക് സ്സ്ൈല് എന്നുവിളിക്കുന്ന വക്ര 

രേഖകളില് കൂടിയാണത്രേ! ഒരു മോ 

ട്ടോര്കാര്എന്ജിന്പരിശോധിച്ചാല് 

അതിന്െറ പലിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങ 

ഉം പലതരം രേഖകളെ ഉപജിവിച്ചു് 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായി കാണാ: 

ഗിയര് ചക്രങ്ങള് കറങ്ങുമ്പോള് അവ 

00 

യയടെ പല്ലുകള് എല്ലായ്പ്പോഴും പര 

സ്റൂരം കടിച്ചിരിക്കണം. അതിനായി 

പല്ലുകളുടെ വശങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തി 

യിരിക്കുന്നതു” “ഇന്വൊല്ലൂട്ട് ” എന്ന 

രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു'. 

പ്രസ്തുത രേഖകളുടെ അനുകലസ്വഭാവ 

ങ്ങള് മുന്കൂട്ടി പഠിക്കാവുന്നതുകൊ 

ണ്ടാണ് ഈ സരകര്യങ്ങള് ലഭിക്കു 

ന്നതു”. 

ലൈബ്നിററ്സ് എന്ന ജമ്മന്൯ശാ 

സ്ത്രജ്ഞനും ഐസക് ന്യൂട്ടനും ഒരേകാ 

ലത്ത് കലനം (631ധോിധട) എന്നഗ 
ണിതവിഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതി 

സൃക്ഷ്മമായതിനെയും അതിഭീമമായ 

തിനെയും സമത്ഥമായി നേരിട്ടവാന് 

കഴിവൃയള്ള വിജ്ഞാനശാഖയാണിതു*ം 

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില് ഏററ 

വയം നിശിതമായ താക്കികോപകരണ 

മാണു” കലനം. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ 

അനു സ്ൃൃതത്വവ്യം, സംഖ്യകളുടെ വി 

ഛിന്നത്വവഛം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്െറ പ്രായോ 

ഗികത വളരെ മടങ്ങു വര്ദ്ധിപ്പിക്കു 

വാന് ഇതുമൂലം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു'. അ 

വകലനം (൧1ലബസിദധിഠഗ) സമാക 
ലനം (1൩൦0300൩) എന്നു രണ്ടു 
മഫാവിഭാഗങ്ങള് ഇതിനുണ്ട്. ഉപ 

യോഗത്തില് ഏററവും ചെറിയ ചില 

ഉദാഹരണങ്ങള് എട്ടക്കാം:-ഒരു ഗോ 

ളത്തിന്െറ വ്യാഡ്ശും കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള 

വിദ്യയെന്താണ്ട്? ഗോളം വെള്ളത്തി 

ലിട്ട്" എന്തുമാത്രം വെള്ളം പൊങ്ങി 

യെന്നു” കഞണ്ടുപിടിക്കുകം പക്ഷേവെ 

ള്ളവ്യം ഗോളവകചം കൈയിലില്ല; അ 

ല്ലെങ്കില് ഗോളം വെള്ളത്തിലിട്ടുനോ 

ക്കുവാന് അതിന്െറ വലിപ്പമോ മററു 

സ്വഭാവമോ തടസ്സമാണ്; എങ്കിലെ 

ന്താണു പോവേഴി? വ്യാസം അറിയാ 

മെങ്കില് ഗോളത്തിന്െറ വ്യാപ്യ കോ 



ണാനുള്ള വാക്യം (ഠന്നധ്ദ) കാല് 

ക്കുലസില്ക്കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു വച്ചിട്ട 

ണ്ടു”. ഒരു രേഖധ്ത്കുമുകളില് ആ രേഖ 

യിലെ ഒരു ബാിന്ദ, കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊ 

ണ്ടു? ഒരു അര്ധവ്വത്തം വരയ്ക്കുക. പ്ര 

സ്കൂുത രേഖയെ അക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടു” 

അര്ധപ്വത്തം ഒരു പ്രാവശ്യം വട്ടംകറ 

ങ്ങിയാല് ഒരു ഗോളത്തെ അതു വിര 

ചിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സില് 

വച്ചു കൊണ്ടാണു” അതിന്െറ വ്യാപ! 

കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു”. 

വേറൊരു ഉദാഹരണമെട്ടക്കാം. ഒരു 

വാസ്തവം 

ജലബിനദു ഉയന്ന മേഘപപടലങ്ങളില് 

നിന്നും പതിക്കുന്നു വെന്നിരിക്കട്ടെ. അ 

മേഘ 

വേരപ്പെട്ടതു മുതല്, 

ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണശക്തി കൊണ്ട് 

അതിന്െറ ഗതിവേഗം വര്ദ്ധിക്കുക 

തിന്െറ പ്രാരംഭസ്ഥാനമായ 

ത്തില് നിന്നും 

യായി. പക്ഷേ വേറൊരു കുഴപ്പം. 

വായു അതിന്െറ ഗതിവേഗത്തിനു 

തടസ്സമാണ്, ജലബിനുവിന്െറ കി 

ോട്ടുള്ള ഗതിവേഗത്തിരന്റ വഗ്ശത്തി 

നു് ആനുപാതികമായി വായു അതി 

ഗതിധവേഗം 

പൃൂജ്ൃയമാണെങ്കില് വായയുവിന്െറ തള്കൂ 

ല്യം നില്ല,ം. 

ണ്ട് ഇതിനു” സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഗതി 

വേഗംതന്നെ അനുനിമിഷം വ്ൃത്ധ്യാ 

നെ മേലോട്ടു തള്ളുന്നു. 

പക്ഷേ ഭൂഗുരുത്വം ൭കൊ 

സപ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കു ന്നതിനാൽ ഈ 

പ്രശം വളരെ സങ്കിര്ണ്ണമായിത്തിരു 

ന്നു. അതിന്െറ വികലമായ ഈയ പ്ര 

ചെയ്യുവാന് 

ഗണിതജ്ഞനു് കാല്ലലസ് ഉപയോ 

ജലബിന്ദുവിന്റെ 

വേഗം ഒരു പരിധിയെ അതിക്രമിക്ക 

യിലല്ലെന്നും, സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള 

ഒരു ജലബിനുവിനു് എത്താന് കഴി 

യന്ന പരമാവധി വേശം സെക്കന്റില് 

യാണം വിശകലനം 

ഗിക്കേണ്ടതേയുള്ള. 

10 മീററര് താഗെയാണെന്നും നിര്ണ്ണൂ 

യിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വായയവിന്െറ 

തള്ള ലില്ലായിരുന്നെങ്കില്, മഴ പെയ്യ 

ന്നതു് ഭാരമുള്ള കല്ലുകള് ആഞ്ഞെറിയു 

ന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുമാ 

യിരുന്നുവെന്നു” സന്ദര്ഭവശാല് പറ 

ഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. 

ഗണിതത്തില് സാധാരണയായി കാ 

ണുന്ന ചില സംഖ്യകള് ഉണ്ട്. അവ 

പ്രകൃതിയുടെ സ്ഥിരസ്വഭാവങ്ങളുടെ 

പ്രതീകങ്ങളെ ന്നവണ്ണും ഭാതിക നിയ 

മങ്ങളുടെ കണക്കു കൂട്ടല്ലകളില് കൂടെ 

ക്കൂടെ പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടന്നു. ആദ്യമായി 

“പ്ൈ' (॥! )എന്ന സ ംഖ്ൃയയാണു” 

നമ്മുടെ മുന്പില് വരുന്നതു”. പണ്ടു 

ഗ്രിക്കുകാരിട്ട പേരില് തന്നെ അതു് 

അറിയപ്പെട്ടന്നു. ഒരു വൃത്തത്തിന്െറ 

ചുററളവും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനു 

പാതമാണിത്. അതിന്െറ മുല്യം 

ഏകദേശം 3.14 ആണു്. എത്ര ദശാം 

ശ സ്ഥാനം വരെ കണ്ടു പിടിച്ചാലും 

മുഴുവനാകാത്ത സാഖ്യയാണെന്നു” തെ 

ളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാലാണു* ഇതി 

ന് രെ നാമധേയം കൊട്ടത്തിട്ടുള്ളതു്. 

ആ പേരു് യവനഭാഷയീലെ ഒരു 

അക്ഷരമാണ്. ഒരു ദോലകം ആട്ടന്ന 

തിനെറ സമയം മുതല് വിദ്യല് കാന്ത 

(റേഡിയോ) തരംഗങ്ങള് വരെയുള്ള 

കണക്കു കൂട്ടല്യകുളില് ഈ സാഖ്യയ ഇട 

പെട്ടന്നു. നിരന്തരഭൂമണം നടത്തി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു” 

നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ പരിഷ് കൂ 

തലോകം. അവിടെയെല്ലാം പ്രസ്തൃത 

സാഖ്യൃ ഒഴിച്ചു കൂടാവുന്നതല്ലം 

പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ലു 

പേലെ പ്രകടമാകുന്ന വേറൊരു സം 

ഖ്ൃയുള്ളതു” “ഈ (6) എന്നു സംബോ 
ധന ചെയ്യപ്പെട്ടന്നു. യവനഭാഷയി 

ലെ “എപ്സിലോണ്' എന്ന അക്ഷ 
രം കൊണ്ടും ഇതിനെ കുറിക്കാറുണ്ടു്. 
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ഇതിന്െറ വില ഏകദേശം 2,72ആ 

ണ്, ഗുണനത്തേയും ഫരണത്തേയ്യും 

വെര്യാ കൂട്ടലും കുറന്തുല്ലമായി രൂപാന്ത 

രപ്പെട്ടത്താന് പോരുന്ന ഒരു ഉപാധി 

യാണു” ലോഗരിതം. ഈ ലോഗരിതം 

കണ്ടുപിടിക്കുതു പ്രസ്തുത സംഖ്യയുടെ 

ചില സ്വഭാവങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ 

ണു്”. എന്ജിനില് ചലിച്ചു കൊണ്ടി 

രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് ബെല്ററു കൊണ്ട്ട് 

കറങ്ങുന്ന ചക്രങ്ങള്, റേഡിയോ, വി 

തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപകല്പന 

ഇവയിലെല്ലാം ഈ സാഖ്യയുടെ ഉപ 

മാനം 

യോഗമുണ്ട്. ചൂടായ സാധനം തണു 

൪൭ മ്പോഴ്ചം, സ്വിച്ചിട്ടാലുടനെ വൈ 

ദൃയൃതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴ്ചം പ്രസ്തുത 

സംഖ്യ ഉള്പ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് 

പ്രവത്തിക്കു ന്നതു”. 

അവസാനമായി “ഐ' (1) എന്നറിയ 

പ്പെടുന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ചു കൂടി പറ 

യട്ടെ. അതിനെ സാഖ്യയയെന്നു വിളി 

എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. 

എന്നതു കൊണ്ടു് സാധാരണക്കാരന് 

വിവക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ഇതിനുള്ളൂ 

തു്. “1” ന്െറ 

“ഐ' എന്നതു കൊണ്ട് നിര്ദ്ദേശിക്കു 

ന്നതു”. അതായതു” “ഐ” എന്ന സാംഖ്യ 

ക്കാമോ “സാഖ്രു" 

വഗ്ഗമൂലത്തെ യാണു് 

യെ അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഗുണിച്ചാല് 

ഇതുമായി ആദ്യം നേരി 

ട്ടവര് ഇതിന്നു സാങ്കല്ലിക സംഖ്യയെ 

14 കിട്ടും. 

ന്നു പേരിട്ടു. ഇതിന് യുക്തിപരമായ 

ഒരു മൂല്യം കല്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കി 

ലം, സാങ്കല്ലികസംഖ്യയെന്നു പറഞ്ഞു” 

തള്ളിക്കള 

യുന്നു? ഇന്നത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ 

അദ്വിതിയ 

ഗണിതജ്ഞന്മാരുണ്ടോ 

ശക്തികളില് പലതും 

“ഐ" എന്ന ആയുധം കൊണ്ടു കൈവ 

നതാണു്. സദിശ ഗണിതം (6000 

നദ0നദല്ടേ) എന്ന ഒരു ൮൯ 
ശാഖ ഇതുമൂലം വളന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിന്െറ ഉപയോഗത്തില് ഒന്നു രണ്ടു 

ഉദാഹരണങ്ങള് പായാം. വിമാന 

ച്ചിറകിനൌ പരിഛേദ തല (൮055 

ട6൦01ഠ0൩) ത്തിന് എയ്റോഫോയില് 

എന്ന പറയുന്നു. ഏകദേശം മത്സ്യ 

ത്തി൭ന്റ ആകൃതിയാണിതിനുള്ളതു”. 

പക്ഷേ വൃത്താകൃതിയില് നിന്നും മേല്ല 

റഞ്ഞ സാങ്കല്ലിക സംഖ്യയുടെ സഹാ 

യത്താല് പണിതെട്ടക്കുന്നതാണു”് ഈ 

എയ്റോഫായ്ല്. ഈ പ്രക്രിയന്ത്ു 

അനുകോണ ലേഖനം (ഠാബ്പ്ധന്നഃ। 

നല) എന്നു പേര്. പ്രത്യാവ 

ത്തധാര (ധന ധേ) 
എന്നു” വൈദ്യൃതിയില് ഒരു വിഭാഗ 

മുണ്ടല്ലോ. 

കല്ലിക സാംഖ്യ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷ 

വയം പൃരോഗമിക്കുകയില്ല. ലോക 

ത്തില് ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടടന്ന വൈദ്യ 

തി മുഴുവനും തന്നെ പ്രത്യാവത്മി രൂ 

ഏററവും 

പ്രവാഹപഥങ്ങളെ 

പത്തിലാണ്. അതിലെ 

സങ്കീര്ണ്ണമായ 

സമത്ഥമാം വണ്ണം അപഗ്രഥനം ചെ 

യ്യുവാന് പ്രസ്തുത ഉപാധിയെയാണ് 

ആശ്രയിക്കുന്നതു”. ഈ സുശക്തമായ 

ആയുധത്തെ സാങ്ുല്ലിക സംഖ്യയെന്നു 

വിളിക്കുവാന് ഇന്നത്തെ ഗണിതജ്ഞ 

ന്മാക്ക് വളരെ സങ്കോചമുണ്ടു്. 

ഇന്ന 

ത്തെ വിപുലമായ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തി 

ന്െറ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളേ ആകു 

ന്നുള്ള. ഇന്നത്തെ ഗണിതം അനേകമ 

നേകം മണ്ഡലങ്ങളിലേനയ്ക്കു വ്യാപിച്ചു” 

പടന്ന പന്തലിച്ചാണ് നിലകൊള്ള 

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളെല്ലാം 

നി ന്നതു്. 

അ്തഡായംജ.. വായ ഇന്നാ: ച... നബാം 

അതിലെ കണക്കുകള് സാ, 



ത്ത 

അപ്പോ൦ മാ. 10 

പ്രക്ഷേപണസധഖയം: 12.49 0. [0. (22.19. ട. 7.) 18-5-1969 

അസ് ട്രോ നോട്ടുകള് :കണല് തോമസ് പിസ്റ്റാഫോര്ഡ”, 98 

ജെ. ഡബ്ലിയു. യങ്, 98 ഇ. ഏ. സെര്ണാന്, 99. 

ലക്ഷ്യ: ചന്ദ്രനെ ഗൂ ദ"വസം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക, സ്റ്റാഫോര്ഡു 
സെര്ണാനും ഒരു ലൃനാ൪ മോഡില് ചന്ദ്രന്െറ 1.9 കി 

മീ. അടുത്തെത്തി, ജൂലായില് അപ്പോളൊ 11 ലെ രണ്ടു” 

അസ് ട്രോനോട്ടുകഴംക്കു ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലപരിശോധന 

നടത്തും. 

ദിവസം: ഈ പരീക്ഷണ പ്രയാണത്തിന്നു 9 ദിവസം € മിനിട്ട്? സമ 

യം വ്വേണം. 

റോക്കററു :. മൂന്നു ഘട്ട സാറേറണ് -5. അപ്പ്യോളൊ സ്സ്റേസ് കപ്പലും ചേ 

ത്താലിതിനു” 9063 അടി ചൊക്കമുണ്ടു”. "7 ലക്ഷം റാത്തല് 

സമ്മര്ദ്ൂശക്തിയുള്ള ഒരു ബുഡ്റ്ററാണു” ഇതില്. 

ചിലവ്യര: സാറേറണ് മന്ര് _ 1.95 കോടി ഡോളര് 

അപ്പോളൊ 10 ന്നു 6.9 33 ി 

ലൂനാ൪ മോഡം ം ൧... 3 3 

പ്രക്ഷേപണച്ചിലവും മറവം -_- 0.9 മ 

9.0 കോടി ഡോള൪ 

അന്ത; വ ാന്ന ് 

മേധാശക്തിക്കു പകരം തുപയോഗിക്കാന് ഒരു വസ്തൃവുമില്ല; അതി 

നോടു ഏററവും അടുത്തുനില്ക്കുവാ൯ കെല്പുള്ള വസ് തുവാണു 

“സംസാരിക്കാതിരിക്കത.2? [0 

ടല ടല ല്ല ചല ്ല 

ആരോഗ്യമന്ത്രി ചിത്തരോഗാഡസ്പുത്രി സന്ദര് ശിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേ 

ഹത്തിന്നു പെട്ടെന്നു ബോംബെക്കു ടകക ഫോണില് സംസാരിക്കേണ്ട 

തായി വന്നു. ട്ങ്ക൦ കാഠം കിട്ടുവാന് വൈകിയതില് ക്ഷഭിതനായ 

അദ്ദേഹം ഓാപ്പുറേററരോടു അട്ടഹസിച്ചു, “അല്പയോ യുവതി, ഞാനാ 
രാണെന്നു നിങ്ങാംക്കറിയാമോ??” വളരെ ശാന്തമായി അവഴം മവ 

പടി പറഞ്ഞു, “ഇല്ല. എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങഠം ഏവിടെ 
യാണെന്നു എനിക്കറിയാം. 

മയം പി മല % മല ദ 
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വിജ് ഞാനകോശം 

നക്ഷത്രങ്ങള് 

വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കിയാല് 5000 മുതല് 6000 വരെ നക്ഷത്രങ്ങളെ 

മനുഷ്യന്നു കാണാം. 

തിമിഗേലം 

നിലത്തിമിംഗലത്തിന്െറ ശരീരത്തില് 8000 ലിററര് രക്തമുണ്ട്. അതി 

ന്െറ കടലിന്നു 4 കി. മീ. നിളമുണ്ടാവും. അതിന്െറ ആമാശയത്തിന്നു 

3000 ഘ. മീററര് വ്യാപ്ലമുണ്ട്. അതിന്െറ തൂക്കം 120 ടണ് വരെയെത്തും, 

തിപ്പെട്ടിക്കോല് 

ഒരു ദിവസം 350 കോടി തീപ്പെട്ടി ക്കോലുകള് ലോകമെങ്ങും കത്തിക്കുന്നു 

ണ്ട്. ഇതിന്നെല്ലാം കൂടി 10 ലക്ഷം ടണ് മരത്തടി വേണംം 

ഗ്രഹണം 

ഏറാവും നീണ്ട ഗ്രഹണം പോലം 7 മിനിട്ടിലധികം ഉണ്ടാവില്ലം 

കങ്കാരുമാസ്റ്റര 

ഓട്ടപ്പന്തയത്തിന്െറ തുടക്കത്തില് ഓട്ടക്കാര കുനിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതു കംഗാരു 

വിനെക്കണ്ട പഠിച്ചുതാണ്ട്. 

മഴക്കാലത്തു ഫുട്ട്ബാള് കളി 

ഫുട് ബാളിന്നു വാട്ടര്പ്രയഫായ ഒരു കവറിട്ടാല് മഴക്കാലത്തും കളിക്കാം. 

കടലില് എണ്ണ 

ലോകത്തിലാകെയുള്ള പെയജോളിയത്തിന്െറ മൂന്നിലൊന്നു സമുദ്രത്തിന്നടി 

യിലാണ്. 

ക്രിസ്റ്റല് 
ഒരു പാറയിലുള്ള ക്രിസ്ററലിന്െറ ആകൃതി നോക്കി അതിലേതെല്ലാം ധാതുക്ക 

ള ടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു തിട്ടപ്പെട്ടത്താം. 

34. 



ഹെലനും ഹെര്ക്കുലിസും 

8 ക്ഷിണാര്ദ്ധഗോള ത്തില് വസന്തകാ 

ലം ആരംഭിച്ചു. ചക്രവാളത്തിനു പ 

റകില് നിന്നു കൊണ്ടു് സുര്യന് പതുക്കെ 

പ്പതു ക്കെ എത്തിനോക്കി. ഓരോദിവ 

സം കഴിയുന്തോറും അതു” ഉയന്൯യന്ന 

വന്നു, അന്റാര്ട്ടിക്കിനും ഗുഡ്ഹോ 

പ്പ് മുനമ്പിനും മദ്ധൊ ദക്ഷിണസമുദ്ര 

ത്തില് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന “കെ൪ 

ഗുലന് ദീപിലും വസന്തലക്ഷ്യിയുടെ വ 

ഉ കിലുക്കം മുഴങ്ങി, വിജനദ്വിീപെന്നാ 

ണു് പലരും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതു്. 
മനുഷ്യന്െറ പാദസ്പുശം അപുര്വ്വമാ 

യെ അതനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള. മറുപ്രദേ 

ശങ്ങളെ പ്പോലെ സസ്ൃസമ്പത്തുകൊ 

ണ്ട് അനുഗൃഹീതമല്ല ഈ കൊച്ചു 

ദീപു”. പരുപരുത്ത പാറകളാണു' അ 

വിടധികവ്യം, അവയുടെ ചരുവ്ൃയക 

ളില് കൂടി മഞ്ഞുക്കട്ടകള് പൊട്ടിച്ചുി 

രിച്ചു കൊണ്ടു” സാവധാനം സദദ്രത്തി 

ലേക്ക് ഒഴുകിവിണു കൊണ്ട രിക്കും. 

മനുഷ്യരില്ലെ ങ്കിലും മററ് ജീചികം 

അഖിിടെ ധാരാഏമുണ്ട്. കടല്പാതയ, 

കടൽകാക്ക, പെട്ടരല് മുതലായ പക്ഷി 

കളുടെ കക്കശശബ്ദുത്താല് മുഖരതമാ 

ണ് അവിട്ടത്തെ അന്തരീക്ഷം ചില 

പ്പോഴൊക്കെ പ്രഡരായ കിന്നരപ്പു 

ള്ള കള് വട്ടമിട്ട പറക്കുന്നതു കാണാം, 

കടല്ത്തീരത്തു കരിംപാറകളില് ഇദം 

കടല് 

നായ്ക്കളും ദുൂ൪ല്പഭമല്ല. എന്നാല് കെ൪ 

വെയിലേററു നിദ്ര ചെയ്യുന്ന 

ജി, ശിവന്കുട്ടിനായ൪ 

ഗുലന് നിവാസികകില് പ്രാമുഖ്യം നല് 

കേണ്ടതു് “പെംഗ്വിന്' പക്ഷികള്ക്കാ 

ണ്. കടലില് കൂട്ടത്തോടെ നിന്തിയും 

നിര്ക്കുഴിയിട്ടും മ1൯ പിടിക്കുന്ന പെം 

ഗ്വിന് പക്ഷികളുടെ ശക്തിയും പരാക്ര 

മവും കൂട്ടതല് അഭിധ്യക്തമാകുന്നതു് 

ജലത്തില് വച്ചാണ്. തീരത്തുള്ള പാ 

റകളില് ആയിരക്കണക്കിനാണു” പെം 

ഗ്വി൯ 

ക്കുന്നതു. ആ കറുത്ത പാറകള് അവ 

യയടെ ചലനംകൊണ്ടു് ഉയിരാര്ജ്ജി 

പക്ഷികള് പററം ചേര്ന്നിരി 

ക്കുകയാണെന്നു തോന്നും ദൂരെ നിന്നു 

നോക്കിയാല് 

കെര്ഗുലന് ദ്വീപിന്െറ ദക്ഷിണ 

തീരത്തുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുടെ അടി 

യില് കുറെ ചേക്കകറം ഉണ്ടു”. അവി 

ടെ പാക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ക്രടുത്തില് 

രണ്ടെണ്ണം മറവകളൂളൂുവയുടെ മുഴവന് ശ്ര 

ഭ്ധയെ തആകര൪ഷിച്ചിരിക്കയദണു”. ക്ര 

ട്ടുകാ൪ര തെല്ലു” അസ്മയയോടെയാണു” 

അവചരെ നോക്കുന്നതു”. അവക്കു ചുറ൨ം 

സമുദായത്തില്പെട്ട പലരും തടിച്ചുര്ര 

ടിയിട്ടുണ്ടു”. ചിലര കുളികഴിഞ്ഞ് ക 

രദ്ത്വന്നു” തൂവല്യകം ചീകിയൊത്ുക്കു 

കയാണു”. മററ ചിലര് പട്ടാളക്കാരെ 

പോലെ കടല്തീരത്തുക്രടി അങ്ങോ 

ട്ടുമിങ്ങോട്ടും കവാത്തുച്ചെയ്യുന്നു. ഏന്തി 

നാന്നെന്ന് അവര്ക്കു മാത്രമെ അറിയാ 

വൃ: ഏതാനും പക്ഷികലം മുഖത്തോടു 

മുഖം നോക്കിനിന്നു” തുച്ചത്തില് കാ 

ഉമൃതുകയാണു”, കുറച്ചുകലെ മാറി ചി 

ല൪ ശോകമൂകരായി നില്ക്കുന്നുണ്ട്”. 
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എന്താണെന്നോ അവരടെ വിഷാദത്തി 

നു കാരണം? സമുദായം അവരെ ബ 

ഹിഷ്'ക്കരിച്ചു കളഞ്ഞ. അവര് ഒരു 

കു ററവ്,ം ചെയ്തിട്ടല്ല. തൃവലുകളാകുന്ന 

ഉ ട്ടപുടവ നഷ്കപ്പെട്ടതിന്െറ പേരിലാ 

ണു” ഈ ശിക്ഷണനടപടി ഏട്ടത്തി 

രിക്കുന്നതു”. ഇനിയും പുതിയ കപ്പ 

യം ഉണ്ടാകാതെ 

പ്പിക്കയില്പ. 

ആരാധകവൃന്ദത്തിന്െറ നടുക്കുനില്ലൂ 

ന്ന “കെററി'യും “ചാരലി'യം ചുറവംന 

ടക്കുന്ന ബഹളം യാതൊന്നും അറിയു 

ന്നില്പ. മറവകൂമുവരേക്കാഠം കേമത്തം 

തങ്ങഴംക്കുണ്ടെന്നാണു” അവരുടെ ഭാവം. 

ഇത്ര പൊങ്ങച്ചും നടീക്കാന് ഏന്തുമേ 

ന്മയാണു” അവക്കുള്ളുതെന്നു നോക്കാം. 

അന്നുരാവിലെ കെററി ഒരു മുട്ടയിട്ടു. 

ഏകദേശം നാലിഞ്ചു നീലംവരും. പേര 

ക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരുവെളുത്ത 

മട്ടം വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗത്തു” ഒമ്പതിഞ്ച്യ 

ചററള വൂണ്ട്. എല്ലാംകൊണ്ടും അഴ 

കുഠ ആകൃതിയുമൊത്ത ഒരു മുട്ട. അല്ല, 

അതെവിടെയാണു സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 

തെന്നു നോക്കു! കെററിയുടെ പാദ 

ങ്ങളില്! ചൂട്ടള്ള പുടവത്തുമ്പുകൊണ്ടു് 

ആവ്യമമട്ട് ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞാണ്" 

അവള് അതു സൃക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു”. 

ഭത്താവായ ചാര്ലിക്ക്” മുട്ടയെക്കുറി 

അവരെ ആരും അട്ട 

ച്ച് എന്തൊരഭിമാനമാണെന്നോ! അ 

വെറ നോട്ടം ആ വിശിഷ്ടസമ്പാദൃയ 

തറച്ചിരിക്കയാണു”. 

തല ചരിച്ചും തിരിച്ചും, നോട്ടംതന്നെ 

നോട്ടം. എത്ര നോക്കിയാലും തൃഘ്ലിവ 

രില്ല. മുട്ട യഥാസ്ഥാനത്തുതന്നെയുണ്ടെ 

ത്തില് തന്നെ 

ന്ന് അവനു സദാ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടകൊ 

ണ്ടിരിക്കണം, 

““സ്തുന്ദരമായ മുട്ട! കെററി”', 

ചാര്ലി പറഞ്ഞു. 

അല്ലേ 

“അതെനെറ കാ 

ലില് ഒന്നു വച്ചുകൊള്ളട്ടെ തങ്കം”. 

0 

“അത്ര സുന്ദരമല്ലെങ്കിലും വികൃതമല്ല"'ം 

അല്പം മുഷിച്ചിലോടെയാണു്. കെററി 

മറുപടി പറഞ്ഞതു”, “ഞാന് ക്ഷിണി 

ക്കുമ്പോള് നിങ്ങളെ ഏല്ലിക്കാം." 

“എനിക്കും തരണം" 

എനിക്കും" 

“എന്നെ മറക്കരുതേ കെററീ', താല്ലത്യ 

പൂര്വ്വം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സന്ദര് 

ശകരെല്ലാം ഒരുമിച്ചപേക്ഷിച്ചു, 

“തരില്ല”, ചാര്ലിക്കു ശുണ്ലിയെട്ടത്തു, 

ആ ദമ്പതികളുടെ സമീപത്തേക്ക് ആ 

ല്ലം നിങ്ങിനില്ലാന് ശൈര്യപ്പെട്ട ഒന്നു 

രണ്ടു തെമ്മാടികളെ അവന് ചുണ്ടുയര് 

ത്തി ഭീഷ ണിപ്പെട്ടത്തി. 

“കള്ളപ്പരിഷകള്, വന്നിരിക്കുന്നു-മുട്ട 

സൂക്ഷിക്കാന്! 

ങ്ങള് തന്നെ സുക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. നി 

ങ്ങള്ക്കു മുട്ട വേണമെങ്കില് സ്വന്തമാ 

യി സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളണം", അവന് 

തിര്ത്തടിച്ചു. 

പവേണ്ടവേണ്ട. അതു ഞ 

“ചാർലീ! 

പോയി. 

എനെറ മുട്ട നഷ്ടപ്പെട്ട 

അട്ടത്തു ചെന്ന ജാക്ക് 

തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ക 

ഴിഞ്ഞ വര്ഷം എനെറ ഭാര്യ ലീനാ 

ഒരു മുട്ടയിട്ടു. പക്ഷെ അതു്" 

മുഴവന് പറഞ്ഞു തിരുന്നതിനു മുമ്പ് 

ജാക്കിന്െറ കണ്ണുകള് ആര്ദ്രമായം. 

“എടാ, എടന്റയട്ടക്കല് വേലയ്യിറ 

ക്കരുതു.” നീ പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയു 

ന്നതു”. ബ്രാണിനെയും ജിക്കിയുടെയ്യം 

മുട്ട നി മോഷ്ട്മിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തതു”. 

പാവങ്ങള്! അവര് അതു” വാണ്ടജെട്ട 

ക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് നി മനടപുവ്വം 

ഉടച്ചു കുഞ്ഞു. എന്നിട്ടിപ്പോള് ഇവി 

ടെ നിന്നു ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നു. വ 

ഞ്ചകന്! ഇവിടെ” ആരും 

നില്ലേണ്ട. അട്ടത്തു വന്നാല്--“ചാര്ലി 

വേണ്ടാ, 



ചി 

ചുണ്ടുയത്തിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടു് പറഞ്ഞു 

“കൊത്തിക്കൊന്നു കളയും" 

ചാര്ലി കഴത്തുയത്തി നിവന്നു നി 

ന്നു. ആ നില്ലില് അവന്െറ ഗാംഭീ 

യ്യം ഒന്നു കാണേണ്ടതു തന്നെയാണ്. 

സൂമാര് മൂന്നടി ഉയരം. അവനെറ അ 

കണ്ടു് സകലരും 

കൂട്ടരും 
പ്പ്യോഴത്തെ ഭാവം 

പേടിച്ചു പോയി. ജാക്കും 

വാലും ചുരുട്ടി ഓടി. 

“ എരപ്പാളികള്! ഓട്ടന്ന ഓട്ടം കണ്ടോ 

“ചാര്ലി തെല്ലഹങ്കാരത്തോടെ പ്രിയ 

പറഞ്ഞു. 

ചാര്ലിയോട്ട വേണ്ടാ. 

തമയോട്ട “വിദ്യയൊന്നും 

ഞാന് സുന്ദ 

രനല്ലെ കെററി?” 

അതെ, ചാര്ലി സുന്ദരനാണ്. പ 

ക്ഷെ ഈ അവസരത്തില് അവനെ 

പൃ കഴ് ത്തുന്നതു” അത്ര പന്തിയല്ല്ലെന്നു് 

കെററിക്കു നീണ്ടു കൂത്ത 

ചുണ്ട്! വിശ്രമിക്കുമ്പോള് അവന് 

ഇരുപത്തിയെട്ടിഞ്ച്യ് ഉയരം വരും. 

തോന്നി, 

കോപിഷ്ടനായാല് ഒരെട്ടിഞ്ച്യ കൂടി 

കൂട്ടം പൊക്കംം മിന് പിടിക്കു മ്പോഴ്ം 

മററും അതു വൃക്തമാണു്. മിനുസമു 

ള്ള തൂവല് കുപ്പാായത്തിലാണ് ചാര് 

ലിക്ക് ഏററവുമധികം 

നെഞ്ച്യ മുതല് താഴോട്ട് 

ന്െറ പുര്വ്ൃവഭാഗം മുഴവന് തനി വെ 

ള്ളയാണ്ട്. 

അഭിമാനം. 

ശരിരത്തി 

ചിറകുകളുടെ അടിവശ 

വും വെഞ്ഞ കലന്നതത്രെ. പക്ഷെ അ 

നീലിമ വയുടെ ഉപരിതലത്തിന് 

കലന്ന ചാരനിറമാണ്. പ്യരോഭാഗം 

കഴുത്തു മുതല് വാലു വരെയും ഇതേ 

നീറം തന്നെ. ശിരസ്സ് കുട്ടം കറുപ്പാ 

കരി തേച്ചുപോല്ള്ള കഴുത്തും 

മുഖവും. പക്ഷെ കവിള്ത്തടങ്ങളില് 

ഓറഞ്ചയ നിറത്തിലുള്ള ഓരോ പാട 

ണ്ട്. അവ കണ്ഠനാളം വഴി കീഴ്പ്പോ 

ട്ടിറങ്ങി മാര്വ്വിടത്തില് ഒരു തങ്കപ്പത 

ണ . 

ക്കമായി തിന്നിരിക്കുന്നു. ചുണ്ടു കറുത്ത 

താണെങ്കില്ലം അടിയില് നീണ്ട ഒരു 

ഓറഞ്ച്യ രേഖയ്യണ്ട്. കാലുകള് കുറിയ 

താണെന്നൊരു ദോഷം പറയാം. പ 

ക്ഷെ അവ ദുബ്ബലമല്ല. പാദങ്ങള്ക്ക് 

നല്ല പരപ്പുണ്ടു് . 

നിങ്ങള് ഉഇത്ര പൊങ്ങച്ചും പറയത്ത 

ക്കവണ്ണും ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല. 

കെററി പറഞ്ഞു. “എന്െറ കുപ്പായ 

വും നിങ്ങളുടേതു പോലെ ഭംഗിയുള്ള 

താണ്. 

“പക്ഷെ നിന്െറ പതക്കത്തിനു”് എ 

നന്െറതിന്റത്ര 

കഷ്യിയാണ്ു." 

മാററില്ല. നിറവൃയ 

"മാററില്ലെങ്കില് ഞാനിങ്ങു സഹിച്ചു. 

പിന്നെ നിറം. അടച്ച നിറമാണെനി 

ക്കിഷ്യം." 

കെററി മറെറന്തോ കൂടി പറയാന് 

ഒരുങ്ങി. അപപ്പ്പാഴേക്കും ഒരു കിന്നാര 

പുള്ള് അതിവേഗം അവിടേക്ക് പറ 

ന്നുവന്നു. 

“അപ്പോള് നിയും ഒരു മുട്ട കൈന്ത്റലാ 

ക്രിം അല്ലേ കെററി*. അവന് ഉച്ച 

ത്തില് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അതു പാ 

ദങ്ങളില് കൊണ്ടു നടക്കാതെ ഒരു കൂട്ട 

കൂട്ടരുതൊ പ്പെണ്ണെ?" 

“ഇനിയും ഇയാളുടെ കുറവെ ഉള്ള. 

തന്െറ ഉപദേശമൊന്നും ഇവിടെ 

ആവശ്യമില്ല. ഒപ്പിക്കാന് നടക്കുകയാ 

ണു". എടൊ പെംഗ്വിന് വഗ്ഗം 

എന്നെങ്കിലും കൂട്ട പണിഞ്ഞിട്ടുള്ള 

തായി തനിക്കറിയാമോ?”" 

“അപ്പോൾ അവര് വിഡ്ഡികളാണെന്നാ 

ണു” അത്ഥം." 

അവന് ഇരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മേല്ലേട്ടാ 

പറന്നു പോയി. 

(തുടരും) 

്। 



അനശ്വര 

ിവിതങ്ങള് 

൫ലഥ)1റുകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ ശാ 

സ്ത്ജഞന് ഭാരതീയനായ പാണിനി 

യാണ്ട്. 

ക്രിസ്ത്വിരമുയു” 4600-10 കാലത്താ 
ണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുതെന്ന കണ 

ക്കാക്കപ്പെട്ടുന്നു. 

ഗാന്ധാരത്തിലാണുു'് പാണിനി ജനീ 

ച്ചതു'. ത്സലം, ചീനാബ് നദികളുടെ 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് 

മുവായിരം 

പ്രദേശത്തിന്നു 

കൊല്ലം മുമ്പതായിരുന്നു 

പേര. അവിടെ ദക്ഷന്മാര എന്നൊരു 

ക്രട്ടര താമസിച്ചിരുന്നു. ശലാതുരം 

എന്ന ഗ്രാമത്തില് __ലപഫരര്ഗ്രാമം ഏന്നും 

പറയും__പാണിനി ജനിച്ചു. 

ആഹികനെന്ന പേരുള്ള ആ കുട്ടിയാ 

ണ് പിന്നീട് പാണിനിയായത്ു്. പ 

ണിനഗോത്രത്തില് പിറന്നതുകൊണ്ടാ 

ണത്രെ പാണിനി എന്ന പേര് ലഭി 

ചതു”. 
പാണിനി, പഠിപ്പവസാനിപ്പിച്ചു് 

“ചാരിക' എന്ന രാജ്യസഞ്ചാരത്തിനി 

റങ്ങി. ക്രട്ടത്തില് വ്യാഡി, വരരുചി 

മുതലായ സതീത്ഥ്യന്മാരു മുണ്ടായി രുന്നു. 

ഇവര മൂവരും പിന്നീട്ട്” പ്രശസ്തരായി. 
ഹിമാലയത്തില്വെച്ചു” പാണ നി ഈ 

ശ്പവരദേവനെന്നൊരു പന്ധിതനെക 

ണ്ടു. പാണിനി തന്റ അഭിലാഷം 

അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. വാമൊഴി 

(സംസാരഭാഷ വരമൊഴി (സാഹിത്യ 

ഭാഷ) ഇവയെ സംസ്ക്കരിക്കാനാണു 

ഭാഹക്കു അട്ടക്കും ചിട്ടയുമു 

ണ്ടാക്കുക, നിയമമില്പാത്തേടത്തു നി 

ശ്ചിതപ്രയോഗങ്ങം ഉറപ്പിക്കുക, അ 

ദ്ദേശം. 
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ശുദ്ധിക€ം ദൂരീകരിക്കുക ചുരുക്ക 

ത്തില് പുതിയൊരു വ്യാകരണം തന്നെ 

മൃണ്ടാക്കുക. വ്യാകരണമാണു ഭാഷയുടെ 

നട്ടെല്ല'. 

പുതിയൊരു വാക്കു, പുതിയൊരു വ 

സ്തു, പുതിയൊരത്ഥം,പൃതിയൊരു ശ 

ബ് ദം--പാണിനി ഇവയെല്ലാം ശ്രഭ്ഥി 

ച്ച. അതാണു ശാസ്ത്രയ പ്രവത്തനം. 

യാത്രാവസാനം, തന്െറ പഠനങ്ങളെ. 

പ്പററി അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തില് ഒരേ 

കാന്തപ്രദദേശത്തു ചെന്നിരുന്നു ചിന്തി 

ക്കാന് തൂടങ്ങി. 

ശബ് ദങ്ങഥം നിര്ജാവങ്ങളച്പ. ഓരോ 

ശബ്ദത്തിനും ഒരു ചരിത്രമഞ്ടു”, വു 

കുതിത്വമുണ്ടു”. ഒരേ 

പല അത്ഥവു മുണ്ടു”, അതിനാല് പല 

രൂപങ്ങളും. ഒരശബ്ദത്തെ അതിനാല് 
പല വഗ്ശൂത്തില്പ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. 

ശബ്ദത്തിനു 

ഇങ്ങനെ ഗണം തിരിച്ചു പാണിനി ത 

യ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണു “ഗണപാഠം' 

ഇതിന്നേക്കു:.ഠം ഉയരന്ന ഒത ഗ്രദ്ഥത്തി 

ന്നു പാണിനി മുതിര്ന്നു. ഏട്ടദ്ധ്യായങ്ങ 

ളമ വ്യാകരണം. അതാണു അഷ്ക്രാ 

ധ്ായി.” 

ഗ്രന്ഥനിമ്മാണത്തിനുശേഷം പാണി 

നി, നന്ദരാജധാനിയായ പാടലീവുത്ര 

ത്തിലെത്തി (ഇന്നത്തെ പാട്ന). അ 
വിടെ വരഷംതോവം ഒരു പണ്ഡിതസ 

സ്സ നടന്നിരുന്നു. വമ്പിച്ചു വാഗ്വാഭ 

ത്ത നുശേഷം, ആ മത്സരത്തില് ജയി 

ച്ച ആക്കു സമ്മാനവും നിക്തിയിളു 

വും ലഭിക്കും. ഈ മത്സരത്തിന്നു “സന്ന 

യനം” എന്നായിതിന്നു പേര. പാണി 

നിക്കു ബഹുമതി കിട്ടി. 



ദിശയില്ലാത്ത ജിവി കള് 

കാരയും കടലും ചേന്നതാണ് 

ഏഴ വന് കരകളം, 

ചെറുതും വലുതുമായ ദ്വിപസമൂഹങ്ങ 

ഉമടങ്ങിയ കരഭാഗം അതിവിപുലമാ 

ഭൂമി. 

അനേകായിരം 

ണെങ്കിലും, ഭൂമിയുടെ നാലില് മൂന്നു 

ഭാഗവും കടലാണ്ട്. മനുഷ്യനും അവ 

ന്ന് സുപരിചിതമായ അനേകം തരം 

ജവികളും കരയിലാണ്ട് പാക്കുന്നതെ 

ങ്കിലും, ജീവന്െ൭ഒ വൈവിദ്ധ്യം കാ 

ണണമെങ്കില് കടലിലാണ് 

ണ്ടത്. 

132 കോടി ഘന കിലോ 

നോകക്കേ 

മീററര് വെള്ളം 
കരയെപ്പോോലെ ദ്വിമാനികമാണു” ക 

ടല്ത്തറ. ഇരുളടഞ്ഞ അഗാധത 

കളിലും, പാഠറക്കെട്ടുകളിലും, മണല് 
മൈതാനങ്ങളിലും ദ്വിമാനജിവികള് 

തപ്പ്റിത്തടഞ്ഞും ഇഴഞ്ഞും നീങ്ങുകയും 

കുഴിയുണ്ടാക്കിയോ അല്ലാതെയോ അ 

്ളിപ്പിടിച്ച നില്ലകയും ചെയ്യുന്നു. അ 

ടിവാരത്തെ വിട്ട് അല്പസമയത്തേ 

ക്ക് നിന്താനുള്ള കഴിവ് ഇവയില് 

ചിലതിന്നു്* ഉണ്ടായെന്ന് വരാം 

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ചിറക്” വിട 

ത്തി പറക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതു് കു 

ണ്ടിട്ടില്ലേ, ഏതാണ്ടു് അതുപോലെ. 

ജലത്തറയ്ത്ക”് മീതെ വിശാലമായ ജല 

രാശിയാണ്. ഒരു കിലോധിററര നീ 

ഉവും, അത്ര വിതിയും അത്ര ഉയരവു 

ഡോ. എ. എന്. പി; ഉമ്മര്കുട്ടി 

മുള്ള വ്യാപ്യത്തെ ഒരു ഘറ കിലോ 

മീററര് എന്നു പ്രറയുന്നു. കടലുകളില് 

ആകെ 1324,000,000 ഘന കിലോ 

മീററര് ജലമുണ്ട്. ഇതില് സര്വ്വത്ര 

ജീവികള മുണ്ട്. കടല് ജലത്തില് ജീ 

വിക്കാ൯ ജീവികള്ക്ക് പ്രയാസമില്ല. 

കടലുകളിലാകെ വരുന്ന ജീവികളുടെ 

തൂക്കം കോടാനുകോടി ടണ് ഉണ്ടാവും. 

കടലിലെ ഫുട്ട് ബാള്കളി 

എല്ലാവരും 

നീമുവൃും വിതിയ്യമുള്ള പരന്ന 

(ദ്വിമാന) കളിസ്ഥലത്തില് മുന്നോട്ടും 

വുട്ട്ഫാള് കളി കണ്ടി 

രിക്കും. 

പിന്നോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കുമാണു് ക 

ളിക്കാര് ഓട്ടന്നതു്. കടല്ജലത്തില്, 

ത്രിമാനികളായ മീനുകളുടെ ഒരു വട്ട് 

ബാള് മത്സരം ഏര്പ്പെടുത്തുകയാണെ 

ങ്കില്, മേല്ലോട്ടും കിഴ് പോട്ടം കൂടി 

അവര് പന്തിനെത്തുടര്ന്നു ഓാട്ടന്നതു 

കാണറാം. അവിട്ടത്തെ കളിസ്ഥലത്തി 

ന്നു” ഒരു ദിര്ഘവ്വത്തപ്പെട്ടിയുടെ ആ 

കാരമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്നു സാരം. 

പെട്ടിയുടെ ചെറുവശങ്ങളിലെ മദ്ധ്യ 

ത്തിലാവയം ഗോൾള്പോസ്ററുകള്! 

സ്വയം ചരിക്കുന്നവയും 

പാറുന്നവയ്യം 

ജലരാശിയില് തങ്ങിക്കഴിയുന്ന ത്രിമാ 

നികളെ (പെലാജികങ്ങള്) സ്വയം ച 

രിക്കുന്നവര് എന്നും പ്ലവകങ്ങള് എ 

ന്നം രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ു. പേ 

രില് നിന്നുതന്നെ അത്ഥം വൃക്തമാരും. 

തിരമാലകള്, വേലിയേററിറക്കങ്ങള്, 

പീറ്റ 



ഒ്ടിക്കുകള് എന്നിങ്ങനെ കടലില് പല 
റ ണ്ട” സി ജല പലറ ങ്ങളുണ്ടു ഈ ജല 

നിക്കങ്ങളു അതിജിവിച്ചു നിന്തറനു 

ളൂ കഴിവൃയള്ളുവയാണു സ്വയം ചരി 

മന്നവർ. ഐല, മത്തി, അയക്കൂറ 
[നൈധി൯] തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും, തി 
മിംഗലങ്ങളും ഇതിന്നു നല്ല 

ണങ്ങദാണു. എന്നാല് ചലനാവയ 
വങ്ങള് അത്രതന്നെ വളനീിട്ടില്ലാത്ത 

ജീവികളാണ് കടലില് ബഹുഭൂരിഭാ 

ഗവ്യം. ജലചലനത്തില് പെട്ടു വല 
യുന്നവരാണിവര്൪. ഇവയെ പ്ലവകങ്ങ 

ള് എന്നു വിളിക്കുന്നു. കടലിലെ കൊ 

ച്ചലകളില് പോലം ഇപ൪ര് അവശരാ 

യിപ്പോകുന്നു, 

പൃവകങ്ങളില് ൩സ്യങ്ങമും ജനത്തുക്കളൂ 

മുണ്ട്. തത്തിക്കശാക്കുന്ന സസ്ൃമെന്നു 

കേള്ക്കുമ്പോള് അആ്ആമതടപ്പടാനില്ല. 

കരയില് സുപരിചിതമായ ചെടിക 

ളെ പ്പോലെ സങ്കീര്ണ്ണമായ സംഘടന 
യൊന്നും കടല്സസ്ൃങ്ങള്ക്കില്ല. ഇവ 

പ്രരോട്ടോപ്പാസത്തി'ന്റ കണങ്ങള് 

മാത്രമാണ്. വേരും, തടിയും, കൊ 

മ്പും, ഇലയും, പവം കായുമൊക്കെ 

ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തുള്ളൂ' തന്നെ. എ 

ന്നാല് കടലിന്െറ സമ്പല് സമൃദ്ധി 

യില് ഈ സസ്ൃകണികകള്ക്കു അതി 

പ്രധാനമായ പങ്കാണുള്ളത്. 

രണ്ടുതരം പ്ൃവകങ്ങള് 

പലവക ജന്തുക്കളെ മുഖ്യമായി രണ്ടു 

തരക്കാരായി തിരിച്ചിരിഥകന്നു ൦ അല്ല 

കാല പ്ലൃവകങ്ങളും, മുഴുകാല പ്ലൃവക 

ങ്ങളും. ജിവിതത്തില് അല്പകാലം മാ 

ത്രം പ്ലവകമായിക്കഴിയുകയും, പിന്നെ 

രൂപാന്തരം സഭേവിച്ചു മററുതരം 

ജീവിതരിതിയിലേക്ക് തിരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നവയാണ് അല്ലകാലപ്ല വക 
ങ്ങള്. ചിത്രശലഭത്തിന്െറ ജീവചരി 

ത്രം ഓമ്മയിലില്ലേ? ശലഭത്തിന്െറ 

മുട്ടവിരിയുന്നതു് കമ്പിളിപ്പൂഴ്ചരൂപത്തി 

ലാണ്. സ്വയം വിസര്ജ്ജിച്ചുണ്ടാക്കി 

യഖഒരുതരം കൂട്ടിനകത്തു നിരാഹാരനാ 

യി, നിശ്ചലനായിക്കഴിയുന്ന പ്പ 

യായി പുഴ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ശലഭം 

പുറത്തുവരുന്നത്” ഈ പ്ൃൃപയില്നി 

ന്നാണ്. കടല് ജന്തുക്കള്ക്കും ഇത്തരം 

വിസ്തരിച്ച ജറവചരിത്രങ്ങളണ്ടു്. മു 
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' ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

തിന്നാല് മററു ജിവസംപ്രദായങ്ങള് 
സ്വി കരി ശന്നെ അനവധി തരംജിവിക 

ഭട ബാലംദശകളലാണു് അല്ലപകാല 
വ്യ വകങ്ങള്. 

മുട്ടയില്നിന്ന് വിരിയുന്ന നാള്തൊട്ടു 
ജിവിതം മുഴുവന് കടല് ജലത്തില് ത 
ത്തിക്കളൂിക്കുന്നവയാണു” മുഴുകാലപ്ലവ 
കങ്ങള്. തിനും, ഉറക്കവും പാര്പ്പൂമെ 
ല്ലാം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ള 

ത്തില്തന്നെ. അനുനിമിഷം നാങ്ങി 
കടല് ജലത്തില് 

മുഴുകാലപ്ലപവകങ്ങള് നിരന്തരം ഈ 
ഞ്ഞാലാടുന്നു. 

കാററില് പഞ്ഞിപോലെ 

ദേഹത്തിന്െറ ബാഫഹൃൃതല വിസ് 
തൃതിയും, മൊത്തഭാരവയം തമ്മിലുള്ള 

ചില പ്ര ത്യേകാനുപാതങ്ങള് വഴിയാ 
ണു്, സ്വദേഹപദാത്ഥത്തെക്കാള് സാ 

ന്ൂരത അല്പം കുറഞ്ഞ കടല്ജലത്തില് 
തങ്ങിജിവിക്കുവാന് പ്ലവകങ്ങള്ക്ക് 

കഴിയുന തു”. ഗുരുത്വാകര്ഷ ണശക്തി 
അവര്ക്കു് എന്നും ഒരു ഭിഷണിയാ 
ണു്. വായൂവിലായാലും ജലത്തിലാ 
യാലും ഗുതത്വാകര്ഷണ വലയ 

ത്തില് പെട്ടു തങ്ങിനില്ക്കുന്ന പദാത്ഥ 
ങ്ങള് ഒട്ടവില് നിലംപതിക്കുകതന്നെ 

ചെയ്യുന്നു. ഒരരിമണിയും, അത്ര 
തൂക്കമുള്ള പഞ്ഞിയും നിലത്തിട്ടാല് 
അരിമണി നേരേവിഴ്ചന്നതും തുലൃഭാര 
മുള്ള പഞ്ഞി തത്തിത്തത്തി അല്ലനേ 

രം കഴിഞ്ഞുമാത്രം താഴെ വിഴന്ന . 

തും കാണാം. പ്ലവകങ്ങള് ജലരാശി 
യില് തങ്ങിനില്ക്കുനതു ഈപഞ്ഞി 
പോലെയാണ്. ജലത്തിമന്റ നീര 
ന്തരചലനം മേല്തലങ്ങളിലേക്കു 
തിരിച്ചുവരാന് പ്ലവകങ്ങളെ സഫാ 
യിക്കുന്നു. 

പ്ലവകങ്ങള് ദിശ യില്ലാത്ത ജിവി 

കളാണു”. അനങ്ങാനും, നിങ്ങാനും 

കഴി വണ്ട്. പക്ഷെ ചുററുപാടി 
ന്െറ അനക്കവൃയം, നീക്കവും അവ 

യെ തീരെ അവശരാക്കുന്നു. കാററില് 
പെട്ട പഞ്ഞിപോലെ എന്നു് പറയു 
ന്നതും “കടലിലെ പ്ലവകങ്ങളെപ്പോ 
ലെ" എന്നു പറയുന്നതും അക്ഷരം 
പ്രതി ശരിയാണു. 
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. 1, 010001 
3 ൭. 1810൮2൧:൮൧൧. 

നന്നു 
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൭ 

 ക്-1,97.4% 

ര്ധേച്യധി.ക & ഠവല. 
കപ ൧004 

൭൭൭406. 4൦൭൭8409, 
൬ മവടകടും 

[മു ധ് 

ടി പ ത ഠ [൫ [| ി 

൭/7. ൭ 

റം ഠ 7 [ഉ] ൫൭൭ 

0) 9/൪) 17:17) ലു 0,402 ൧00 ു ഠ൮൦0൧4.൨,൦്രെ റും 

ക്രതു ക്രു ൫ ട്രാ പ്ം കറ്റ ൭: എ, ട്ടു കൊറ്റി; 
ര്യ 

ട്ട ശാസ്ത്രകേരളം 
സയന്സ്പ മാസിക തി 

ആറ. രൂപ 

അന്പതു പൈസ 

ആവശ്യപ്പെടുക. 

പത്രാധിപര്, 

ശാസ്ത്രകേരളം 
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ബ്ബര കൃഷി : 

സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും 

-൨൦൭൭5൭൫൭൭ടോയ്യടാാടയുട ടോ ടോടാാടോടോ; 

റബ്ബ൪ കരഷകക്ക് ഒരു പുതിയ പുസ്സുകം ല് 
ഉള്ളടക്കത്തില് ചിലതു”: വിത്തു, വിത്തുമുളപ്പിക്കല്, | 
നഴ"സറികഠം, ബഡ്ഡിംഗ്, നിലമൊരുക്കല്, നടീല്, ക് 
ആവരണകച്ചെടികയം, മല്ലം വളം ചേര്ക്കലും, ടാപ്പ്ിംഗ”, 
കറയെളടുപ്പം സംസ്കരണ രീതികളും, രോഗങ്ങളും നിവാരണ 
മാഗ്ഗുങ്ങളും, വികസന പദ്ധതികഠം, ലൈസന്ഡും | 

00-55-0൧) 12-5-01൭൨൭൫0:-01-:--50) 
രെജിസ്ര്യേഷനും. 

10 പേജ് 1 ക. വില (തപാല് ചിലവുയംപ്പെടെ]) 

ആവശ്യപ്പെടുക : സെക്രട്ടറി, റബ്ബര് ബോര്ഡു” 

കോള്ടയം_0. 

ഒരു വ്ബര് ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരണം. 
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ച്ങ്ഞ് 

൫൯. ബി. എസ് . 

ബുക്ക് ക്ളബ്ബ് 
പുതിയ പുസ്തകപ്രേമികള്ക്ക്* വമ്പിച്ച സൌജനു നിരക്കില് കാല 

ത്തിന്െറ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തു 

നല്കുന്നതിനു വേണ്ടി എസ്, പി, സി. എസ്. ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടള്ള 

ഒരു പദ്ധതിയാണു” എന്, ബി. എസ്, ബുക്ക്ക്ലബ്ബ്. 

എന്. ബി. എസ്. ബുക്ക്ക്ലബ്ബില് അംഗമാകുന്നതിന് യാതൊരു 

ഫീസും നല്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാഫാറം പുരിപ്പിച്ചു നല്കുകയ്യം 

തെരഞ്ഞെട്ടത്ത കഥകള് 10 ക. കൊട്ടത്തു” ഒരു വാള്യം വാങ്ങുകയും 

ചെയ്താല് അട്ടത്ത ഏതെങ്കിലും എട്ട വാള്യങ്ങള് 7 ക. നിരക്കില് 

ലഭിക്കും, പത്താമത്തെ വാള്യം സജന്ൃമായും കിട്ടും പിന്നിടുള്ള 

വാള്യങ്ങരംക്ക് 6 ക. 60 പൈസാ വിതം നല്കിയാല് മതി. എല്ലാ 

വാങളയങ്ങളും ഒരുമിച്ചും ഈ സരജന്യ നിരക്കില് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

8 ക. വിലയുള്ള തെരഞ്ഞെട്ടത്ത നാടകങ്ങള് 5-25-നും 12.ക. വില 

യുള്ള നാടക പൂര്ണ്ണിമ (കൈനിക്കര പത്മനാഭപിള്ളു 8 കം.ഷ്ക്കും ബുക്ക് 

ശൂബ്ബ് അംഗങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പൊന്കുന്നം വര്ക്കി, ദേവ്, കാരൂര്, കോവൃ൪, തകഴി, വെട, 

അന്തര്ജ്ജനം, നാഗവള്ളി, പൊറെറക്കാട്ട്, റാഫി, പൊന്കുന്നം 

വര്ക്കി (രണ്ടാം ഭാഗം) പാറപ്പുറത്ത് ഇവരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥ 

കളും ദേവ്, പൊന്കുന്നം വര്ക്കി, ടി. എന്, ഗോപിനാഥന് നായര്, 

ഇവരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങളും ഇതിനകം പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തി 

യിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു മാസം കൂട്ടമ്പോള് ഇത്തരം ഈട്ടററ പ്രസിദ്ധീകരണ 

ങ്ങള് മുറയ്ക്കു പുറത്തു വരുകയും ചെയ്യും. ക് 

പുണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകള്ക്കും അപേക്ഷാഫാറത്തിനും കോട്ടയത്തേ 

ന്ത് എഴുതുകയോ, എന്. ബി. എസ്. ശാഖകളെ സമിീപിയഷ്കകുകയോ 

ചെയ്യുക. 

നാഷണര ബുക്ക് സ്റ്റാൾ 
കോട്ടയാം 

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂ൪, പാലക്കാട്ട്, കണ്ണൂര്, 
കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്ട്. 

ത്. ചത്ത് പയ്യ ക് ഫ്ത ഫ്രി പപ്പ ഫാക്ട് ചി പഷ പിക് ഫ് യ ചം പി പി പിയ പിക് ഫി പിയ ഫിഷ് ട് ട്ട് യ് പംഥ് ാ ) ) 0 ) 0 ) ാ ാ 
ച്ച് പ്രാ 
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൧10൧5 - 23 ഗ്വാ 1നാധടയിടട. | 

൩30 & ൧ ന്ഥദ/, ഗദ 0॥, 1160 ൧ഠഥഠ1ന 0 6300 

1/3 ൧01൦0, 4ഠ0൩-൦ഠ1016 ഠ॥| ദ0ഠ 5090, [നട നദറഡ്ദഗ്വേ, 

൫ 500 (ഗദബഡിടദലി, 8൦-10, 119800 [ഗ3ഠ96 30ല/, 

(ദ 1൦3നല, ദനാധ്, 6007൦, €30൦0ഥ. 8ദവഭമ്പ്ന്, 

000 റ9ട നദറഡ്ദഡേ, €ഠ113ഠ൦ 0൧30൨൨. 8ന്പാഠഠ &% 66, 

€ദ0൦ & ദദ്0, ടഠഥഥന൦ &; (ഠ/ദ/9ടട. [റീദ്ദഗ്േട ന 

510൦3൦, ൦01൦000൩ ഠ് 0/6 ഥ13൩ട 30 ന്ധ 0 നിദ 

0ാധ/ഠടടട, ധി 0/ഠഠേടട!ന ദനാ "ധി ഹാടടംഗഡ്മയിഠന. 

൧ 0/10£ട - 831989 ലടാഥടഗ്ഥ് ൭൦൩൧1൬൦൩ ഠാഥാഥ്ധബ്ധടട ദട ദ 0/9ട൭ബ. 

മുവ്വ്വട - | 170 (൩30 00ഠഠ്ധിഠ൩ ൦60൩൦൦ 3 ലാവ ന്നധ, ഫിന൩ 9 ടഥാ- 

ദേന്ധടട ഒറ 9 ഡ്ടിറ്നഠ േനഗടട 3൧ 9 (ഗദ 9/3നാഠ/ഠഠ 

8 ൨3ഥ20ട ദന 6 ട36ട 0ല്രാഠട [൩ 1൩൦ 59൦. 

൧6 00൮൧ട ലട. 2,00,00,000 4൧0൩൩ 0 (൩301 900 ഡി॥ദാട നധടടട 

/ഠഠ്ധട്ടെ ദറഗ്വദിഡ. 

ഥ്ധഥ॥ട൫ട - ൧ നഠന്പ്ഠഥനദ! ദദനദാലല്ാദന്' 

10 റഠ്ലാധ്ദല്ടം ൨30 & ഡ്വിദാട 1റഠ്ധടലടട മഠ ദ3ഥ്വ്ദന 

1൨ഠ0ധഠ൮. 

( നല ൧) ൧7൦ &. &. & 1/7. /. 8027൦7, [ലി/മ്ഥഗഗധ്നു) 

ക് 

| ൧൮൧൮0൨൧5 - 1126 €ഠ-ഠ്രാലദധി്ഡടട 30 8൦ഠിടലഠഠ നട്ഡധസിഠനട. 
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ാ 
കമ്പി: അമതുതം പി, ബി. നമ്പ്പ്: 1382 ഫോോണ് 26006 

ദി ആര്യവൈദ്യ ഫാരമസി 
കോയമ്പത്തൂര്] ലിമിററഡു” 

ഹെഡ് ഓഫീസ് : 366, കിച്ചിറോഡു്, കോയമ്പത്തുര-- 16 

മികവുററ ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങള്ക്കും, 

ചികിത്സകള്ക്കും ഒരു മാതൃകാസ്ഥാപനം 

ശാഖകളും ഫോണ് നമ്പറും : 

ന്ഡെല്ഹി-5 (585687) മദിരാശി-4 (85752) കോഴിക്കോട്ട്! 

(2984), കണ്ണൂ൪-1 (92) തൃശൂര്-1 (378), എറണാകുളം കൊച്ചിന് -16 

(32988), പാലക്കാട്ട്-1 (155), കോഴികഭക്കാട്ട്-2(4891) പൊന്നാനി (41) 

ആലത്തുര, കഞ്ചിക്കോട്ട്, കോയമ്പത്തൂര് 8 (റയില് വേസ്റ്റേഷന്നെതി൪ 

വശാ) 

ഫാക്ടറിഃ ചികിത്സാലയക്ഛേ ..ം 
കഞ്ചിക്കോട്ട് (ഫോണ്: 2) രാമനാഥപുരം, കോയമ്പത്തു൪-18 
പാലക്കാട്ട് ജില്ല ഫോണ് : 22,194, 

ആരൃയവൈദ്യന് പി. വി. രാമവാരിയര് 
പ്രധാന വൈദ്യനും; മാനേജിങ്ങ് ഡയരക്ടരും 

രി യ്ചുഥി പിയ ഫ്ക പ്ണ്്്ു് ഫിയ്് ്്ട് .ഫ്ുിക്തട് ഫാ ഫ്ത്ത്ഥി പത്ത് ഫിയറ്റ് ക്യ ത്ത 
പ്ര പട ക്ത ഫട് പിരി പ്പ. ട്ട് 

01 60 10% റധ :01::11515 
2൧50 ; 0൮00 300000 ടലവല്വല ലല്ലലം 6ട. 13.50 

ടല്ാ1റടഠറ, 9: 6൧2൧ 2൧8001 ടല - 2൧. ട്ട ധ് 

10 00൦1 ഡ്വ്൦൩ (നഗാഠ്ധഠേട ടവ്ദധിം ഠലിടേ ഒട. 18.00 

10 ധബിഠട ഫ്ന വദന ദനാ ടിന്ഥി്ന (9 560) 
൮/൭, 10൧: ഉല 502൮00 0 സല ട൩൧,ഥേട ഒം. 9.00 

ദഡദ്ിലാവം [0൨14 ധലട 300൩ ധബ1 ലട. 5.40 
ലാ ധി 2 ഒട. 4.05 

19ട50ഠ0ഠ॥, -. 6, ദാ 3000൬൩, 00൮൧0205 00 

(0110 - 80019 12 8ട, 6.75 (630) 

ഠാ 50൦൩൦൦ 8ഠഠ14 - 601160 0൧ %. 1 ദാഠധന: 
10൭ ധഥാഠട൦ 0 (വ്ട ഠെ ടലടട 0 12 0ഠഠ(൭ 510 
0/ഠഡിഠ്ദ 309൦ !വ്ഠ൬ദ0ഠ0൩ ലാഠധ% ടലംഡ്ിം 85. 5.40 
51൮605 1൩3 090൨ ൧൦ (30 0 ൮ഠാധനടലട (൦ദബ) 

[100൧ 0ഠവ്ഥഥമനഠാല ടല നാലല്ല ദവ - ലംംടം 
85% 10 ദ ഠാന്ഥാി൦ 51 

 ധല്ധല ഠലപലദവ്ട 7ഇ., 
36൧,, [1ഠധ0% ൫൭, 

0൧, ൧,572. 
[41001 030, 17, പ്ലാവ് ൧ഡഡബേം 3/5, ൧5൮ ൧, 8ഠദാ 
88180 ൧51919, 3ധേസ-13. [ഗെ ൧-1. 
8 ഠമ്പാദയ/-1 . 

630൩ ടു 

(210 00 1110 0൧൧൧൧ 555 - ധിം ൧. ൦. 11. ൧0൦0൫5൧൩ 

നന്തി 
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05൨4൧ 
വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ത്മര്ൃയാാവദ്യഗശാല 
കോട്ടയ്ക്കല് (കേരളാ സ്റ്റേററ്) 

സ്ഥാപിതം; 1902 

ഫെഡ്ഡ്റ്ഓഫ്മീന് ടെലിഫോണ്സ്: 

ഓഫീസ് ഫോണ് : 31] (1/൩ നറടിഠന 0 [30൨391൩0 സട & 

0ടേഘ/! [റിദ 

നര്സിംശ് ഹോം ഫോണ് ൧4.൧. 

മാനേജിംഗ് ഴരസ്റ്റി (6865196൩൧6) ച് 

പ്രധാന വൈദ്യ൯ (ഠേ & 865106൫൧0൭) ലി 25 

ജനറല് മാനേജര് (8൭51ഠ9൩06) റു 26 

മദിരാശി ബ്ലാഞ്ച്യ്: 

നമ്പര് 1, കൃഷ്ണമാചാരി റോഡ്, നുഗംബാക്കം, 

മദിരാശി _ 34 (ഫോണ്; 8112/5) 

ഥ് 

മററു ബ്ബാഞ്ച്കള്: 

കോഴിക്കോടു? (ഫാണ് 2155, തിരൂര് ഫോണ് 81, 

പാലക്കാടു” (ഫോണ് 104), ഏറണാകുളം (ഫോണ് 9096, 

വൈദ്ൃന്െറ താമസസ്ഥലം 614), തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ് 

9924.) ഈറോഡ് (ഫോണ് 172), ആലുവാ (ഡില്പ്യോ). 

്് 

ശാസ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയയര്വ്വേദ ഒരഷധങ്ങളും വിദഗ 

ദ്ധമായ വൈദ്യസഹായവും ഫെഡാഫീസില്നിന്നും ബ്രാഞ്ചു 

കളില്നിന്നും ലഭിക്കുതാണ്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി 

മുതലായ കേരളീയ ചികിത്സകള് കോട്ടയ്ക്കുലുള്ള ഗോള്ഡന് 

ജുബിലി നര൪രസിംഗ് ഹോമില് വെച്ചു് പ്രധാന വൈദ്യ 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്ക് എഴുത്തുകുത്തുകള് വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കു താണു. 

മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി. 

05-5൭-൭൭ ടുട്ടു) 

നെറ തേനോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെട്ടന്നു. 

855൫0552൫0൭2൭4൭൭൭൫൭--൦൭൫൭--൦)ഡ്യ൭൨॥൭൨൨)൫൭൨൭ഡ൭൨൭--൭ 0-൨ 
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൫)൭2൧൧൫05-5൭൫05൭(൫0-0-( 

1൨20 ഠഠ൦5 00 ധട൦ 

111711 ൧00106? 

"/ഠധ ഗി! ഥാ ഗാ ൦3, 100 വട ലാഠഡല്ധി!, 0198൩ 

൧/൦ ൧1൬൦൩ !ട 1ഠഠ്ദ1/ ധടലഠി [൯൫ ണന ൧/ഠഠ്ധട്ടെ 1൨9 

86 ഫ്്വ്൦ 0 ൧0191൨ 10൨ 0010. 

8 ലദദേധട൦ ൨ (ട 0ഥലസ്്ദേ। [നലനടടട ദനഠ് ധന്ഠസ്സ്ധ/ ഠ് 

ഠേണ്0ഠട[ഠന, 7'ദബ്ധന ൧ഠാഠ0ഠ്൦ ബ്വാട ശ്വ്ന ദ൩/ നലല! 

10൨0 നദന്ഥാ !ട ടടടംബ്പ്ദ! 00/ഠ0ാനിടട. [1ഠ 311൦0 

൧ സ്ഥല്ദ। ദവഠ്ട, ന്ധ! നഠ0-1ഠാ0൦ ഒററ ധന൦ഠറുധദ!!6ഠ് 

10 00300. 

1ദവ്ധണ ൧ഠാറിഠ്ല !ട ധട6ഠ് [൩ 03൩, ലാദ്വാല, 00൮ 

(൩൭, 6310൦, ഥാദടിടേ, ടഠദ്യാ, ഠഠടനടിടെ, ഡ്ലഠഠധട 

ലദനലട ദ സ്ധണലഠധട 000൩൦ 0ാ0ഠഠ്ധഠ്ടെ റ! ൦൦ല൦/ഠ031, ധട൦. 

ബട ഗല ടദധില വിദ 01ന് ട ന്ദനധ്ദഡേഠ് 0 ഡി 
ധനഠ്ല 10൦ ൧/90ഠ ദനം ൧൨൧൮൮10൦ ഠല്൮ ൧൪: 

1൧ ഥ്പ്പ൦ഠഥഥ നച ൧00൨൦൦ 17. 
6, ഠ ഒഠാംപ്പം, |, ലവ്ഥ്പഥധറ-7- 

50/6 5൦///02 ൧൦075: 

5. 7. 7. ല്ടഡമന്മച & ം.., 

8ഠന൯മു, ൧, !1ല്നട, പി, £നല്ഡിണ. 

പ്രു(055൭൭)൭5൭)൭5൭)വ൮൭൭൭055൭ 0-005-൭൮ 055൫5൭4(൫0-252൭0--൨൮ |
 

0) 1 0/7 107! 

ല് 

ൂ 

ൂ 

ൂ 
05-50-5൭ 0-5൭0-൭൭) ട-ുഥ് 



ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗത്തു” ഗടവഷണത്തി 

ന് ആതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 
ഗ വേഷ ണ.വികസനപ്രവത്തനങ്ങളുടെ മഹത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേമത്മെതഉന്നെ കണക്കിലെടുത്ത ചുരു 
ക്കം ചില വ്യവസായസംമംഭങ്ങളില് ഒന്നാണ്ട് ഫാക്ട്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്പു”" ചുരുങ്ങിയതോ 
തില് ആരംഭിച്ച ഫാക്ലിന്െറ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി 

ന് ഏദ്യ്തുപറയത്തക്കു പലതും നേഭാ൯കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് 

11 0:9ന്ധ5£5 ധ0 0/5 2700 17) 

1010010041. (ലവ 

ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്െറ ന്മിര്മ്മാണസമ 
യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗശൂന്യമായി തമള്ളിക്ക 
ഉഞ്ഞിരുന്ന ജിപ്പത്യില്നിന്ന് അമോണിയംസള് 
ഫേററ് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ 
രീതിക്ക് സാര്വത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയയ 

ണ്ടായി, ആദ്യത്തെ ഐ, സി, എം. എം അവാര്ഡ് 
ഡാക്ക് നേട്ടന്നതിനു് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 

ഇന്ന് സോഡിയം ഫ് ള,റൈഡ്, കാത്സിയം സിലി 
ഭക്കററ്, ക്രയോലൈഠറ് തടങ്ങിയ രാസവസ്ത്ൂക്കളൂഴെ 
നിര്മ്മാണമ്മിനു” ഫാക്ടിയ” സ്വന്തം പ്രക്രിയകളണ്ട്. 

വ്യവസായരഹജ്ജ” ഗവേഷണത്തിലൂടെ സ്വാശ്ര 
യത്വംനേടിരയട്ടക്കുകുയെന്നതാണു് ഫാക്കിന്െറലക്ഷ്യം: 

ഗദവഷണം 
പുടരാഗതിയ്യമട 

മിവരക്തം 

മ ചി ചരം, 

ളം 

ചില തംിളിം 


